
DATABLADJABRA MOTION™-SERIEN

JABRA MOTION-SERIEN
DET ULTIMATA HEADSETET

Med Jabra Motion-serien kan du fokusera på samtalen 
och inte tekniken, med intuitiva funktioner som anpassar 
sig efter din omgivning och dina rörelser. Anslut till alla 
dina telefoner med ett enda headset och överför samtal 
mellan telefoner när du behöver gå ut. Gå upp till 100 
meter bort och njut av en taltid som räcker hela dagen, 
med utmärkt samtalskvalitet och komfort.

ETT ENDA HEADSET FÖR ALLA DINA TELEFONER
Kan ansluta till flera telefoner samtidigt så att du kan använda 
samma headset för alla dina telefoner. Överför samtal från 
din bordstelefon eller VoIP-klient till din mobil och fortsätt 
samtalet medan du går ut.
 
ENKEL OCH INTUITIV SAMTALSKONTROLL
Inbyggda sensorer garanterar att du aldrig missar ett samtal. 
När du plockar upp headsetet svarar det automatiskt på 
inkommande samtal och justerar intuitivt volymen efter 
omgivningen. Svara på samtal med hjälp av röstkommandon 
eller använd den vikbara mikrofonarmen.
 
ÖVERLÄGSEN LJUDKVALITET OCH TALTID SOM RÄCKER 
HELA DAGEN
Upplev kristallklar samtalskvalitet var du än är - även i 
bullriga eller blåsiga miljöer. Det intuitiva "Power Nap"-
läget gör att headsetet stänger av sig när det inte används 
för att ge dig mer taltid. 
 

LÄS MER
JABRA.SE/MOTION

Jabra Motion finns i olika modeller. Välj den som bäst passar ditt 
behov för att ansluta och hantera samtal.

ANPASSNINGSBAR PASSFORM FÖR OPTIMAL 
KOMFORT 
Unik design som låter dig justera höjden på högtalaren för 
maximal komfort. Och tre öronproppar ingår för perfekt 
passform.
 
HÖGKLASSIG TRÅDLÖS RÄCKVIDD PÅ 100 M
Är du trött på att vara bunden till ditt skrivbord? Få friheten 
att röra dig fritt på och utanför kontoret upp till 100 meter 
från din telefon utan att behöva parkera samtalet.

LZE POUŽÍT S:
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DATABLAD

JABRA.SE/MOTION

JABRA MOTION-SERIEN - ÖVERSIKT
Variant Variantens namn Beskrivning OPTIMERAD FÖR

Jabra Motion Office Bluetooth-headset med pek-
skärmsutrustad basenhet för 
bordstelefoner, VoIP-klienter, 
mobiltelefoner och surfplattor  

 � Upp till 100 meters handsfree kommunikation till  
din bordstelefon, VoIP-klient, mobiltelefon och surfplatta.  

 � Pekskärmsutrustad basenhet för bekväm samtalskontroll, laddning 
och hotdesking.

 � USB-adapter och ett mjukt fodral för headsetet ingår.

Jabra Motion Office MS Lync-optimerat Bluetooth-headset 
med pekskärmsutrustad basenhet 
för bordstelefoner, VoIP-klienter, 
mobiltelefoner och surfplattor 

 � Optimerat för Microsoft Lync.
 � Upp till 100 meters handsfree kommunikation till din bordstelefon, 

VoIP-klient, mobiltelefon och surfplatta. 
 � Pekskärmsutrustad basenhet för bekväm samtalskontroll, laddning 

och hotdesking.
 � USB-adapter och ett mjukt fodral för headsetet ingår.

Jabra Motion UC Bluetooth-headset för VoIP-klien-
ter, mobiltelefoner och surfplattor 

 � Upp till 100 meters handsfree kommunikation till din VoIP-klient, 
mobiltelefon och surfplatta. 

 � USB-adapter möjliggör UC-integration. 
 � Mjukt fodral ingår.

Jabra Motion UC MS Lync-optimerat Bluetooth-headset 
för VoIP-klienter, mobiltelefoner 
och surfplattor 

 � Optimerat för Microsoft Lync.
 � Upp till 100 meters handsfree kommunikation till din VoIP-klient, 

mobiltelefon och surfplatta. 
 � USB-adapter möjliggör UC-integration. 
 � Mjukt fodral ingår.

Jabra Motion UC med 
rese- och laddningskit

Bluetooth-headset för VoIP-klien-
ter, mobiltelefoner och surfplattor 

 � Upp till 100 meters handsfree kommunikation till din VoIP-klient, 
mobiltelefon och surfplatta. 

 � USB-adapter möjliggör UC-integration.
 � Kompakt förvaring, dockning, samt medföljande laddningskit.

Jabra Motion UC med 
rese- och laddningskit

Lync-optimerat Bluetooth-headset 
för VoIP-klienter, mobiltelefoner 
och surfplattor 

 � Optimerat för Microsoft Lync.
 � Upp till 100 meters handsfree kommunikation till din VoIP-klient, 

mobiltelefon och surfplatta. 
 � USB-adapter möjliggör UC-integration.
 � Kompakt förvaring, dockning, samt medföljande laddningskit.

Jabra Motion* Bluetooth-headset för mobiltele-
foner och surfplattor 

 � Bluetooth-anslutning till din mobiltelefon och surfplatta.

JABRA MOTION™-SERIEN

* Ej tillgängligt i alla länder. Kontakta din lokala säljare för information om tillgänglighet.
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DATABLAD

Busylight
Undvik avbrott i samtalen med Busylight-indikatorn
Jabra Busylight hjälper dig att hantera utmaningarna med en 
öppen kontorsmiljö och låter folk veta klart och tydligt att du 
pratar i telefon. Indikatorn blir röd när du pratar i telefon så att 
du slipper bli störd.

Samtalshjälp
Med Samtalshjälp kan du svara utan att trycka på en enda 
knapp
Med Jabras smarta Samtalshjälp kan du svara utan att trycka på 
en enda knapp. Inbyggd rörelsesensorteknik slår på headsetet 
när du plockar upp eller rör vid det, och svarar automatiskt på 
samtalet när du sätter det på örat. Om du redan har på dig 
headsetet kan du acceptera eller avvisa ett samtal endast med 
hjälp av rösten.

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

Strömma HiFi-ljud
Strömma musik, podcasts och GPS-riktningar
Jabras Bluetooth®-enheter med A2DP låter dig strömma musik, 
podcasts och till och med GPS-riktningar i HiFi-kvalitet för att ge 
dig en förbättrad ljudupplevelse.

Intelligent volymkontroll
Justerar samtalsvolymen automatiskt
Med Jabras intelligenta volymkontroll behöver du aldrig mer röra 
volymkontrollen. Ljudnivån anpassas automatiskt till bullernivån 
omkring dig så att du kan höra vad som sägs var du än är.

Jabra Connect
Anpassa ditt headset och kontrollera dina enheter
Jabra Connect-appen samverkar aktivt med ditt headset och 
låter dig anpassa din användarupplevelse efter dina egna öns-
kemål och kontrollera alla dina samtal på flera enheter.

Noise Blackout™ 
Eliminera störande bakgrundsljud
Jabras Noise Blackout™-teknik eliminerar störande bakgrunds-
ljud som vind, samtal i närheten eller trafik för att göra din röst 
tydligare. Så nu kan du prata fritt utan att höja rösten nämnvärt.

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. 

Power Nap-läge
Försätts automatiskt i Power Nap-läge
Med Jabras Power Nap-läge kan du nu lämna ditt headset i bilen 
eller på skrivbordet i flera dagar så är det ändå redo när du 
behöver använda det. Din enhet försätts automatiskt i viloläge 
när den inte används. En bra strömhanteringsfunktion som ger 
dig mer taltid och mindre laddning.

SafeTone™
Förbättrat hörselskydd
Jabra SafeTone™ inkluderar Jabra PeakStop™ och Jabra  
IntelliTone™, den förbättrade hörselskyddstekniken. Dra nytta 
av ett tydligt och rent ljud samt automatiskt begränsning av den 
genomsnittliga ljudnivån du exponeras för under din arbetsdag, 
i enlighet med akustiska standarder och föreskrifter. En funktion 
som ger dig mycket förtroende, säkerhet och komfort samtidigt 
som din kommunikation blir mer kvalitativ.

Stödjer smarttelefoner och surfplattor
Klar att användas med de senaste smarttelefonerna/surfplat-
torna
Din Jabra-enhet är utformad med framtidssäker teknik för att 
vara helt kompatibel med de senaste smarttelefonerna och surf-
plattorna på marknaden.

Anslut med ett enkelt tryck
Ansluter enheter med ett enkelt tryck
Närfältskommunikation (NFC) gör det enkelt för din Jabra-en-
het att snabbt ansluta till och interagera med telefoner, 
surfplattor, och interaktiva taggar. Det behövs inte mer än 
ett enkelt tryck. Bara tryck telefonen och Jabra-enheten mot 
varandra så är du klar att börja prata eller strömma musik.

Röststyrning
Få meddelanden och styr med rösten
Jabras röststyrning täcker både röstkommandon och röstväg-
ledning. Med röstkommandon kan du svara på/avvisa samtal, 
spela musik, ringa upp och så vidare. Dina egna ord styr din 
enhet. Röstvägledningen meddelar dig muntligt om viktiga 
statusuppdateringar, som anslutning och låg batterinivå.

Skydd mot vindbrus
Blockerar störande vindbrus
Skydd mot vindbrus låter dig samtala utomhus utan störning-
ar eller risk för feltolkningar. Gå, cykla, spring, jobba utomhus 
och samtala utan att behöva höja rösten eller skrika för att 
bli hörd.

Åtta timmars batteritid
Prata i upp till åtta timmar utan att bekymra dig för 
batteritiden
En trådlös ljudenhet skulle inte vara särskilt användbar utan 
en riktigt bra batteritid. Även med så mycket prestanda i ett 
så litet paket håller den trots det i upp till åtta timmar på en 
enda laddning. Så du kan prata och arbeta så länge du vill.

JABRA MOTION UC/JABRA MOTION OFFICE
Jabras programvara
Enkel enhetskonfiguration och integrering med datortelefoner
Anpassa och styr din ljudenhets inställningar med Jabras 
programvara. Du får full funktionalitet och fjärrsamtalskontroll 
med den senaste generationens datortelefoner.

Ansluter till flera enheter
Hantera alla dina samtal från ett enda headset
Med teknik som låter dig ansluta till flera enheter kan du 
hantera telefonsamtal från flera olika enheter, som t.ex. 
bordstelefoner, surfplattor, datorer och smarttelefoner, med 
ett enda headset.  
Du får större flexibilitet och en förbättrad användarupplevelse.

Tillgångshantering på distans
Fjärrmassinstallation och enhetshantering
Konfigurera och implementera företagets ljudenheter helt på 
distans från en central punkt. Du får de senaste funktionerna 
och funktionaliteten på en gång med Jabra Xpress, en web-
baserad lösning. Du kan även få en komplett översikt av alla 
Jabras ljudenheter som är installerade i IT-nätverket med Jabra 
Xpress tillgångshantering.

Plug and play med UC
Plug and play med alla ledande UC-plattformar
Jabras enheter har intuitiv samtalskontroll och sömlös an-
slutning till alla ledande UC-applikationer och datortelefoner. 
De är enkla att installera och använda; du behöver ingen 
installationsexpertis eller omfattande utbildning.

Trådlös frihet upp till 100 meter 
Handsfree kommunikation upp till 100 meter
Tack vare att din Jabra-enhet stödjer Bluetooth® Klass 1 kan 
du ansluta till en mängd olika enheter, från smarttelefoner och 
surfplattor till bärbara datorer. Du får trådlös rörlighet upp till 
100 meter vilket ger dig full kontroll över dina handsfree röst-
lösningar från Jabra. Du ringer och multitaskar på dina villkor.

JABRA MOTION OFFICE
Hotdesking
Ge dina mobila arbetare en flexibel kontorsmiljö
Spara tid, pengar och kontorsutrymme och ge dina mobila 
arbetare en flexiblare arbetsmiljö. Med Jabra Motion Office 
kan flera anställda använda samma kontorsutrymme på 
olika tider. Bara plugga in headsetet till valfri Jabra Motion 
Office-bas så är det bara att börja arbeta. 

JABRA.SE/MOTION

JABRA MOTION - PRODUKTFÖRDELAR

JABRA MOTION™-SERIEN


