Datasheet

Jabra SUPREME UC
Bluetooth® Headset Systeem

Blijf overal bereikbaar
(onderweg, op kantoor
of thuis)

Unified Communications (UC) maakt het leven een stuk
eenvoudiger. Het gebruik van de juiste headset is hierbij
van cruciaal belang. Met de Jabra SUPREME UC Bluetooth
headset is de UC ervaring compleet. Deze headset levert
de gebruiker een superieure geluidservaring en dagelijks
comfort.

Horen en gehoord worden zelfs in een rumoerige omgeving
■ Fantastische geluidskwaliteit (HD Voice) en Active Noise
Cancellation technologie zorgen voor een optimale
geluidservaring tijdens elk gesprek.
■ De state-of-the-art audio technologie zorgt voor
een natuurlijke en kristalheldere spraakoverdracht
voor u en de persoon waarmee u in gesprek bent.
■ De gepatenteerde in- en uitklapbare microfoon
combineert superieure geluidskwaliteit met eenvoudige bediening.
Jabra SUPREME UC met Jabra LINK 360 Bluetooth USB adapter

Blijf altijd bereikbaar onderweg, op kantoor of thuis
■ De nano Bluetooth USB adapter zorgt voor een
eenvoudige verbinding met de PC via de USB poort.
Er zijn geen extra installaties nodig.
■ Met de nieuwste generatie softphone UC Clients kunt
u via de headset gesprekken beginnen en aannemen
die via uw PC binnenkomen.
■ U blijft bereikbaar terwijl u schakelt tussen uw PC
en uw mobiele telefoon.
■ De Jabra SUPREME UC headset is aan te sluiten op
bijna elke Bluetooth oplossing van uw keuze

Alle huidige USB randapparatuur dat is geoptimaliseerd voor Microsoft® Office
Communicator. (PC versie), zoals bijv. headsets zijn compatibel met Microsoft® Lync™.

Ontdek de Jabra CONNECT Smartphone app en haal nog meer
uit uw Jabra SUPREME UC headset!

jabra.com

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice)
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KENMERK
Gebruiksgemak

Bluetooth headset en USB Bluetooth adapter
bieden tot 10 meter draadloos bereik1

Een groter bereik geeft gebruikers de vrijheid om te kunnen multi-tasken
tijdens telefoongesprekken via de mobiele telefoon of de softphone tot
10 meter van hun mobiel of softphone

Multi-use – mobiele telefoon en softphone

Mogelijkheid om naadloos te switchen tussen telefoongesprekken via
de mobiele telefoon en de softphone

Spreektijd tot 6 uur
Standby-tijd tot 15 dagen2

De headset hoeft gedurende een hele werkdag niet opgeladen te worden

Bedieningsknoppen op de headset:
– Telefoongesprekken aannemen / beëindigen
– Volume aanpassen
– Aan/uit via de in- en uitklapbare microfoon

Comfort

Audio

Applicaties

Garantie

VOORDEEL

Afzonderlijke bedieningsknoppen zorgen voor intuïtieve gespreksbediening.
Gemakkelijk in en uitschakelen van de headset middels de gepatenteerde
in- en uitklapbare microfoon

Stem- en spraakgestuurde bediening

Gesprekken starten en aannemen door middel van uw stem. Gesproken
installatie-instructies, gesproken status van de batterij en de status van
de verbinding

Indicator voor batterijstatus

Toont het niveau van de batterij

Bluetooth compliance3

Hoogwaardige prestaties met Bluetooth 3.0

– F lexibele oorhaak in twee maten (S, L)
– Zachte oorkussens in twee vormen

Comfortabel oorkussen en eenvoudig aan te passen oorhaak voor dagelijks
comfort

De headset weegt 18 gram

Lichtgewicht multi-use headset

2-2-microfoon Noise Blackout™ 3.0 technologie

Nieuwste Noise Cancelling technologie filtert storende omgevingsgeluiden
uit het uitgaande signaal waardoor alleen de stem van de gebruiker
wordt overgedragen

Geavanceerde DSP technologie
(Digital Signal Processing)

Duidelijk horen en gehoord worden

ANC (Active Noise Cancellation)

Vergroot de luister-ervaring met deze nieuwste industry first technologie

HD Voice2 en A2DP

HD Voice levert superieure gesprekskwaliteit. Zowel de headset als de USB
adapter ondersteunen A2DP

Audio shock bescherming

Beschermd het gehoor tegen plotselinge geluidspieken en harde geluiden

Softphone (USB)

Zodra de Jabra LINK™ 360 Bluetooth USB adapter is aangesloten op de
PC zijn de gespreksbedieningsopties voor meerdere softphone clients
mogelijk. Ga naar www.jabra.nl/pcsuite voor meer informatie

Smartphone/Tablet app4

Met de nieuwe Jabra Connect app kan iedereen eenvoudig de headset
en de USB adapter bedienen en gebruiken.
Ga naar www.jabra.com/supremeuc voor meer informatie

Europa

2 jaar garantie. Onbezorgd genieten van uw Jabra product

1) Bereik is afhankelijk van de omgeving waarin de headset gebruikt wordt
2)	Afhankelijk van telefoon type
3) Ondersteunde Bluetooth profielen: A2DP, Hands Free Profiel v 1.6, PBAP. Ondersteunde modus: EDR en eSCO
4)	Ga naar www.jabra.com/supremeuc voor meer informatie over de compatibiliteit met uw smartphone

jabra.com

