DATA SHEET
UC-GECERTIFICEERD

ENGAGE 55
Professioneel klinkende
gesprekken. Waar u ook
werkt.

Technologie voor een
nieuw ritme in het leven

UITMUNTEND DRAADLOOS BEREIK

PROFESSIONELE GEHOORBESCHERMING

Engage 55 houdt u naadloos verbonden tot op 150 meter van uw
laptop en de compacte USB DECT-adapter maakt het ook
gemakkelijk om al pratend met uw laptop rond te lopen.
Geniet van onbelemmerd bereik.

SafeTone™ 2.0 voorkomt plotselinge luide geluidspieken, beperkt
de totale geluidsbelasting en handhaaft op intelligente wijze
gedurende de dag comfortabele geluidsniveaus. Deze geavanceerde
technologie beschermt uw gehoor en voorkomt virtuele
gespreksmoeheid. Een goed gehoor luistert immer nauw.

DRAADLOZE DECT-BEVEILIGING
Engage 55 is gecertificeerd voor DECT-beveiliging. Maar omdat wij
uw gegevensbeveiliging erg belangrijk vinden, overtreffen we zelfs
het DECT-beveiligingsniveau Stap C met extra FIPS 256-bits
versleutelingsalgoritmen van militaire kwaliteit, zodat uw
gesprekken privé blijven. Net een miniversie van Fort Knox.

UC-CERTIFICERING
Engage 55 werkt met alle toonaangevende UC- en
contactcenterplatforms, en is ook beschikbaar in een Microsoft
Teams-gecertificeerde variant, voor vloeiende communicatie.
Naadloos en probleemloos.

GESPREKKEN VAN PROFESSIONELE KWALITEIT

TOEKOMSTBESTENDIGE TECHNOLOGIE

Engage 55 is voorzien van een indrukwekkende noise cancelling
microphone die achtergrondgeluiden onderdrukt, zodat u altijd
klinkt als een professional. De luidsprekers zijn geoptimaliseerd voor
duidelijke spraak, terwijl wideband audio zorgt voor glasheldere,
natuurlijk klinkende gesprekken. Met ons klinkt u als een
professional.

Firmware-updates via Jabra Xpress en Jabra Direct verbeteren uw
ervaring en zorgen ervoor dat uw headset optimaal blijft presteren.
Zo haalt u nog meer uit uw investering. Zodat u altijd een stap
voor blijft.

EENVOUDIGE USB-CONNECTIVITEIT
U hoeft alleen maar de vooraf gekoppelde Link 400 adapter op uw
laptop aan te sluiten en u kunt aan de slag. Met deze
gebruiksvriendelijke headset met één aansluiting bent u nooit meer
dan een paar seconden verwijderd van uw eerste gesprek.
Het is nog nooit zo makkelijk geweest om aan de slag te gaan.

FLEXIBEL, DRAAGBAAR, DUURZAAM
Anders dan traditionele USB-adapters heeft de Link 400 een uniek,
buigbaar ontwerp dat extra duurzaamheid biedt - en het risico van
beschadiging vermindert als u hem toevallig op uw laptop
aangesloten laat wanneer u rondloopt. De adapter is ook
compatibel met onze bekroonde Engage 65- en 75-headsets.1
Zin in wat afwisseling? Engage 55 is er klaar voor.

IN-GESPREKLAMPJE
Het geïntegreerde busylight helpt onderbrekingen te voorkomen
door mensen om u heen te laten weten dat u in gesprek bent.
Handiger dan handgebaren.

LANGE BATTERIJDUUR EN OPLADEN TIJDENS
GESPREK
Met een batterijduur tot 13 uur2 is het onwaarschijnlijk dat de
batterij tijdens een gesprek leeg raakt, maar mocht dit toch
gebeuren, dan kunt u de headset tijdens een gesprek eenvoudig
opladen en gewoon doorpraten3. Geen uitval meer halverwege
een gesprek.

LICHTGEWICHT COMFORT
Engage 55 is licht van gewicht en voelt niet klemmend aan,
waardoor ongemak en warmteontwikkeling wordt voorkomen.
Zelfs als u de hele dag achter elkaar aan het bellen bent, kunt u er
dus op vertrouwen dat uw headset u helpt koel en comfortabel te
blijven. Omdat niemand ongemakkelijke gesprekken wil.
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Firmware-upgrade vereist. De Link 400 Microsoft Teams-variant is alleen beschikbaar voor gebruik met Engage 55.
De stereo/mono-headsets hebben een batterijduur tot 13 uur. De batterijduur voor convertible modellen is tot 9 uur.
Stereo- en mono-variant. Niet aanbevolen voor het convertible model.

HOE TE CONFIGUREREN

KEUZE UIT DRAAGSTIJLEN

Steek de vooraf gekoppelde Jabra Link 400 in een USB-poort van uw
computer.

Keuze uit stereo-, mono- en convertible varianten
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Voor meer informatie kunt u terecht bij jabra.com/help/engage55
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Connectiviteit

Audio

KENMERKEN

VOORDELEN

Computer

Jabra Link 400 DECT adapter met USB-A of USB-C. Groot, veilig bereik tot 150 meter vanaf uw computer

Enkele connectiviteit

Aansluiten op uw computer

Apparaten koppelen

Koppel één headset aan uw computer. U kunt tot 3 extra headsets koppelen in conferentiegesprekken

Microfoon

Dubbele microfoon – ECM uni-directional en analoog MEMS-systeem (stereo/mono)
ECM uni-directional microfoon (convertible)

Speakers

Professionele kwaliteit voor uitzonderlijk heldere spraak

Sidetone

Yes

Stereogeluid

Ja - alleen stereomodel

Beveiliging

DECT beveiligingsniveau C

Gebruikt FIPS 140-2 algoritmen om de beveiligingsnormen van DECT Security Step C te overtreffen

Gebruiksgemak

Oplaadbare batterij

Tot 13 uur batterijduur voor stereo/mono, tot 9 uur voor convertible. Reservebatterij verkrijgbaar als
accessoire voor stereo/mono

In gesprek-lampje

Het in gesprek-lampje laat anderen weten dat u niet gestoord wilt worden

Eenvoudig opladen

Oplaadkabel meegeleverd

Optionele oplaadhouder

Eenvoudig opladen en docken met de optionele oplaadstandaard

Oproepbeheer

Oproepen beantwoorden/weigeren; speakervolume hoger/lager; dempen

Comfort en welzijn Oorkussentjes

Niet-klemmende, zachte kunstleren oorkussentjes houden uw oren koel en comfortabel, de hele dag

Lichtgewicht

Stereo 83 g, mono 57 g, convertible 21 g

Gehoorbescherming

SafeToneTM 2.0 (met PeakStopTM, intelligente bescherming tegen akoestische schok, normalisatie van het
spraakniveau en IntelliToneTM 2.0)

Software-integratie Apparaatbeheer en firmware-upgrades

Gebruik Jabra Xpress en Jabra Direct voor beheer en configuratie

Varianten

UC- en MS-versies

Keuze uit UC- of Microsoft Teams-versies

Draagstijlen

Stereo, mono en convertible. Convertible wordt geleverd met oorhaak nekband en hoofdband

Grote communicatieplatforms

Werkt met grote UC- en contactcenterplatforms (Unified Communications)

Certificeringen
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