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JABRA SPEAK 810

Samarbeta enkelt med Jabra SPEAK 810. Den enkla,
lättanvända konferensenheten som är perfekt för upp till
15 personer i samma mötesrum.

FLEXIBEL ANSLUTNING
Bara stoppa in USB-kontakten i din bärbara dator och
starta mötet på några sekunder. Anslutningsalternativ
omfattar Bluetooth samt 3,5 mm-kontakt för anslutning
till surfplatta eller smarttelefon.

UNIKA JABRA ZOOMTALKTM-MIKROFONER
ZoomTalk-mikrofonerna fångar upp rösterna från personerna
i rummet och inget annat. Detta leder till att samtalen flyter
samt maximerar mötestiden.

ANLEDNINGAR ATT VÄLJA JABRA SPEAK 810

G ör vilket rum som helst till ett konferensrum
med Jabra SPEAK 810.

OPTIMAL ANVÄNDARUPPLEVELSE

§

Dra nytta av full kompatibilitet, inklusive samtalskontroll,
med de ledande UC-/datortelefonslösningarna och valfri
Bluetooth-aktiverad smarttelefon eller surfplatta.

§ 
Enkel, problemfri lösning till ett mycket konkurrenskraftigt pris.

SLIMMAD OCH KOMPAKT DESIGN
Få den perfekta lösningen för konferenssamtal med en
kompakt och lätt design samt inbyggd USB-kabel för
snabb anslutning.

§


Slipp jobbiga utbildningar och supportsamtal. Den
är intuitiv och enkel att använda.

§


ZoomTalk-mikrofoner garanterar att ingen missar
ett enda ord.

§


Flexibla anslutningsmöjligheter för smarta
enheter och bärbara datorer.

FUNGERAR MED

Gå till jabra.com för kompatibilitetsinformation

jabra.se/SPEAK

Bluetooth®-märket, ordet och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av GN Netcom A/S sker under licens. (Design och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande)

ENKLA KONFERENSSAMTAL; ENKLA SAMARBETEN
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Jabra SPEAK 810
Professionell konferensenhet som utformats för
samarbeten med upp till 15 deltagare i samma
mötesrum.
Fungerar med PC-datorer, smarta enheter och Bluetoothaktiverade enheter.
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A Mikrofonljud av
B Bluetooth
C Sänk volymen
D Besvara samtal
E Avsluta samtal
F Höj volymen
G	NFC-område
H 3,5 mm-kontakt
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FÖRDELAR

USB-kabel

Plug and play-anslutning till datortelefoner/UC-system

§

Bluetooth Klass 1

Trådlös anslutning till datorer, surfplattor och Bluetooth
-aktiverade mobiltelefoner och headset ger ökad rörlighet.
Upp till 30 meters räckvidd för enheter som stödjer Klass 1

§

®

Ljud

Användarvänligt

Full kompatibilitet med
UC-system och VoIP-klienter

Sömlös integration och samtalskontroll med ledande UCsystem/datortelefoner, som Skype for Business, IBM
Sametime, Cisco och Avaya

§

3,5 mm-kontakt

Enkel anslutning till din smarttelefon eller surfplatta för
konferenssamtal

§

ZoomTalkTM-mikrofon

Intelligenta riktade mikrofoner som fokuserar på människorösten
och inget annat

§

Digital signalbehandling
(DSP)

Kristallklart ljud utan ekon eller förvrängda ljud även på
högsta volymen

§

Bredbandsljud/HD Voice

Högkvalitativt ljud för bästa möjliga ljudkvalitet

Bluetooth A2DP

Multimediaströmning

LED-indikatorer

Intuitivt användargränssnitt

Säkerhetsanslutning med
Kensingtonlås

Tillbehör

Jabra Speak 810

§
§
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§

USB-laddningsport

Ladda smarttelefonen eller surfplattan under din presentation

Nätadapter

Drivs av nätadapter

§

Jabra Link™ 360 USB-adapter
(Bluetooth Klass 1)

Enkel Bluetooth-anslutning och integration av samtalskontroll
till ditt datortelefonisystem

§
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Anslutning

FUNKTIONER

