
DATABLAD QDJABRA BIZ™ 2400 II

FUNGERAR MED

DET BÄSTA BLEV 
PRECIS BÄTTRE

LÅT OSS PRESENTERA JABRA BIZ 2400 II, DEN SENASTE 
VERSIONEN I VÅR BIZ-SERIE – MED TYDLIGARE SAMTAL 
OCH BÄTTRE KOMFORT ÄN NÅGONSIN TIDIGARE

DET BÄSTA BLEV PRECIS BÄTTRE
Jabra BIZ 2400-serien av headset utformades med ett mål i 
åtanke; att bli världens bästa trådbundna headset för 
contact centers. Den nya uppdaterade versionen av Jabra 
BIZ 2400 II förbättrats med extra bullerdämpning och 
ljudchockskydd, samt extra vaddering för en ännu 
bekvämare huvudbåge, Jabra BIZ 2400 II är 40% lättare än 
konkurrerande headset, har 360-graders mikrofonarm och 
mycket tålig Kevlarsladd. Denna nya version har allt du kan 
förvänta dig och lite till!
 
TYDLIGARE SAMTAL 
Med nya Jabra BIZ 2400 II får båda parter i samtalet en 
enastående ljudupplevelse. Den förbättrad extra 
bullerdämpande mikrofonen gentemot föregångaren 
filtrerar Jabra BIZ 2400 II bort bakgrundsljud bättre än 
någonsin, så att allt dina kunder hör är samtalet med 
säljaren och inget annat. De förbättrade högtalarna med 
best-in-class HD-voice och HIFI-ljud, säkerställer kristallklara 
och levande samtal. 
 
TÅL DET MESTA
Jabras BIZ 2400 II är utformat för att hålla – oavsett var och 
hur det används. Jabra BIZ 2400 II har funktioner som andra 
headset saknar Kevlarförstärkta kablar, guldpläterade 
kontakter och den mycket tåliga FreeSpin-mikrofonarmen 
som kan vridas 360 grader. Allt detta gör att headsetet 
klarar de mest krävande av miljöer.

KOMFORT INNEBÄR PRODUKTIVITET
En komfortabel medarbetare är en glad och produktiv 
medarbetare. Med lyxiga öronkuddar och extra vaddering 
i huvudbågen är dina medarbetare komfortabla och mer 
produktiva under längre tid. Större öronkuddar i konstläder 
eller skumplast finns som tillbehör för skräddarsydd 
komfort och passform. BIZ 2400 II finns som duoheadset 
eller monoheadset med tre olika bärstilar; med nackbygel, 
huvudbåge och öronkrok som alternativ för ytterligare 
flexibilitet och skräddarsydd passform.
 
ENKEL INTEGRATION MED BEFINTLIGA 
TELEFONISYSTEM
Oavsett vilken bordstelefon eller datortelefon ni använder, 
integreras Jabra BIZ 2400 II sömlöst med de system och 
lösningar ni redan har. Jabra BIZ 2400 II är ett smart val 
oavsett vilket telekomsystem du använder idag eller 
imorgon. Köp valfri anslutningskabel för den enhet du 
behöver ansluta headsetet till. 

LÄS MER
JABRA.SE/BIZ2400II

http://JABRA.COM/BIZ2400
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JABRA BIZ™ 2400 II

Nedan följer en tabell över alla tillgängliga artikelnummer för QD BIZ 2400 II samt bärstilar och funktioner för varje variant.

Artikelnummer Extra bullerdämpande Bullerdämpande Mono Duo Tre olika bärstilar Unify Fullt bredbands-
ljud 

2406-720-209 x x x

2409-720-209 x x

2403-820-205 x x

2406-820-204/205 x x x

2409-820-204/205 x x

2486-820-209 x x x x

2489-820-209 x x x

2486-825-209 x x x x x

2489-825-209 x x x x

ÖVERSIKT ÖVER JABRA BIZ 2400 II-SERIEN – QD-VARIANTER

Nedan följer en lista med funktioner som finns som standard för varje QD-variant av BIZ 2400 II

JABRA BIZ 2400 II – PRODUKTFÖRDELAR

PeakStop™
Säkert ljud med överlägset hörselskydd
PeakStop-teknik eliminerar omedelbart potentiellt skadliga höga 
ljud eller toner innan de når öronen och håller ljudet på en säker 
nivå för att skydda din hörsel.

Prata bekvämt
Var snäll mot öronen
Fullständig komfort garanteras med en mängd olika stilar som 
matchar dina individuella behov och passformskrav. Våra lätta, 
ergonomiskt designade ramar tillsammans med mjuka öronkuddar 
och justerbar huvudbåge och mikrofonarm garanterar att headsetet 
känns bekvämt under hela dagen.

HD Voice 
Högkvalitativt ljud för kristallklara samtal
Njut av ett högkvalitativt ljud med HD Voice och få kristallklara 
samtal. Du får verklighetstrogna, levande samtal där du kan 
fokusera på innehållet och slipper kämpa med att förstå vad 
personen i andra änden säger.

Bullerdämpande mikrofon 
Reducerar oönskat bakgrundsljud
Bullerdämpande mikrofoner reducerar oönskat bakgrundsljud och 
är lämpliga i befolkade och bullriga öppna kontorsmiljöer. En extra 
bullerdämpande variant finns också.

Air Shock-mikrofon
Minskar mängden ”puffande” ljud för bättre samtalskvalitet
När mikrofonen är nära användarens mun finns risk att man hör 
personen andas. För att minska detta är mikrofonen aerodynamiskt 
utformad, med många små hål istället för ett stort. Dessutom finns det 
skum på insidan av mikrofonen. Överlag minskas luftgenomträngningen 
till mikrofonen vilket optimerar samtalskvaliteten.

Ansluter till flera enheter
Hantera alla dina samtal från ett enda headset
Du kan köpa ett urval av anslutningskablar för att enkelt ansluta BIZ 
2400 II till din smarttelefon eller bordstelefon, oavsett vilken enhet du 
väljer för varje samtal.  

Jabras FreeSpin™-mikrofonarm 
Minskar risken för att gå sönder vid justering 
Med Jabras FreeSpin-mikrofonarm kan du vrida mikrofonarmen hela 
360 grader. På så sätt kan du justera mikrofonarmens läge så att den 
alltid är där du vill ha den – utan att behöva oroa dig för att den ska gå 
sönder. 

Kevlar®-förstärkta kablar
Ökad tålighet för hållbarhet av företagsklass 
Jabras headset med Kevlarförstärkta kablar innehåller samma material 
som används i skottsäkra skyddsvästar. Detta innebär att kablarna 
tål mer och är mer hållbara än alternativen, vilket sänker den totala 
ägandekostnaden.

KÖP TILLBEHÖR TILL DITT HEADSET
Oavsett om du vill uppdatera ditt headset med nya förbättrade tillbehör eller köpa separata öronkuddar har Jabra en mängd 
kompatibla tillbehör för dina behov. Se listan nedan över tillgängliga tillbehör till BIZ 2400 II.

Artikelnummer Tillbehör till Jabra BIZ 2400 II Beskrivning

14121-15 Nackbygel Endast monovarianten

14121-20 Huvudbåge Endast monovarianten

14121-18 Öronkrok (liten och medium) Endast monovarianten

14101-17 Eargels för öronkrok Endast monovarianten. 5-pack

14101-48 Öronkuddar med konstläderöverdrag (medium) 10-pack

14101-49 Öronkuddar med konstläderöverdrag (stort) 10-pack

14101-50 Öronkuddar med skumplastöverdrag (stort) 10-pack

14101-51 Huvudbågekudde 5-pack

14101-31 Bärfodral 10-pack

14101-40 Bärväska 10-pack

14101-52 Klädklämma 10-pack

http://www.JABRA.COM/BIZ2400

