JABRA BIZTM 2300

PRODUKTBLAD

JABRA BIZ 2300
DITT VARUMÄRKES RÖST

Förbättrad samtalskvalitet kan ta ditt varumärke till nya
nivåer. Det trådbundna headsetet Jabra BIZTM 2300 för
contact centers har ljud i världsklass, gör att du har nöjda
medarbetarna på ditt contact center och ger en konkurrenskraftig total ägandekostnad.

DINA MEDARBETARE ÄR VARUMÄRKESAMBASSADÖRER

Medarbetarna på ditt contact center står i frontlinjen när
det gäller ditt varumärke. Med Jabra BIZ 2300 blir varje
kundsamtal en fantastisk varumärkesupplevelse. Jabra BIZ
2300 har funktioner såsom HD Voice/bredbandsljud och
förstklassig bullerdämpning.

HÅLL DINA MEDARBETARE NÖJDA

Jabra BIZ 2300 för contact center kombinerar lätt vikt och
hållbar konstruktion med en diskret, professionell skandinavisk design. Jabra BIZ 2300 har bra prestanda, ser fantastisk ut och är enkelt att använda. Det är ett headset som
ger komfort hela dagen.

ETT CONTACT CENTER-HEADSET SOM HÅLLER

Jabra BIZ 2300 är konstruerat med den totala ägandekostnaden i åtanke. Förutom en solid mikrofonarm med 360˚
rotation och en Kevlarförstärkt sladd är Jabra BIZ 2300
byggd för att även hålla för hårdhänt hantering på ett högpresterande contact center.

Jabra BIZ 2300 finns i en QD- och en USB-version. På bilden syns USBversionen med kontrollenheten som gör det enkelt för användaren att
hantera sina samtal. Jabra BIZ 2300 finns både i duo- och mono-modell.
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JABRA BIZ 2300 PRODUKTFÖRDELAR
Luftstötsdämpande mikrofon

Kristallklart ljud

FreeSpin™

Enkel samtalshantering

När mikrofonen befinner sig nära användarens mun är risken
stor att andningen hörs i samtalet. För att få bukt på detta är
mikrofonen aerodynamiskt utformad och har många små hål
istället för ett stort. Dessutom finns det skum inuti mikrofonen.
Därmed kommer det in färre luftstötar i mikrofonen, vilket
medför att samtalskvaliteten förbättras.
Med den obrytbara mikrofonarmen med 360 graders rotation
kan slutanvändaren alltid själv välja var mikrofonen ska placeras
i varje enskild situation utan att behöva oroa sig för att mikrofonarmen ska gå sönder.

HD Voice – bredbandsljud

Upplev hi-fi-ljud med HD Voice och njut av kristallklara samtal
utan missförstånd. Samtalen känns levande och du kan fokusera
på innehållet istället för att behöva kämpa för att försöka förstå
vad personen i den andra änden av luren säger.

Kevlar®-förstärkt sladd

Sladdar som är tillverkade av Kevlar® är otroligt robusta, slitstarka och hållbara, vilket ökar den totala prestandan och värdet
för slutanvändaren. Sladdens suveräna kvalitet bidrar dessutom
till att minska headsetets totala ägandekostnad.

Bullerdämpande mikrofon

Bullerdämpande mikrofoner minskar oönskade bakgrundsljud
och är perfekta att ha i bullriga, öppna kontorsmiljöer där det
sitter många människor.

PeakStop™

PeakStop™-teknologin kapar omedelbart potentiellt skadliga
höga ljud och toner innan de når ditt öra och håller ljudnivån
inom säkerhetsgränsen för att skydda din hörsel.

Tala med komfort

Med en mängd olika stilar att välja mellan kan du vara säker på
att dina speciella krav och önskemål uppfylls. Våra lätta, ergonomiskt designade headset med mjuka öronkuddar och justerbara
huvudbågar och mikrofonarmar säkerställer att ditt headset
sitter bekvämt hela dagen.

Tydligt ljud är nödvändigt för att man ska kunna föra ett
bra samtal, för att inte tala om den ökade effektivitet och
exakthet som tydligt ljud ger. DSP (Digital Signal Processing) i
Jabras ljudenheter minskar bakgrundsljud och ekon samtidigt
som det skyddar mot plötsliga höga ljudtoppar. Hanteringstiderna och risken för missförstånd minskar drastiskt.*
Med kontrollenheten är det väldigt enkelt att hantera samtal.
Med knapparna kan användaren hantera funktioner såsom
besvara/avsluta, justera volymen och aktivera sekretess,
vilket gör samtalshanteringen väldigt effektiv. Jabras enheter
har intuitiv samtalshantering och sömlös anslutning till alla
ledande UC-applikationer. De är enkla att installera och enkla
att använda - ingen installationsexpert eller omfattande
utbildning krävs.*

Hi-Fi-ljud

Låt dig själv få njuta av musik med Hi-FI-ljud. Lyssna till
fulländade musikinspelningar över hela frekvensräckvidden.*

Jabras mjukvaruapplikationer

Skräddarsy och hantera inställningarna på dina ljudenheter
med Jabras mjukvaruapplikationer. Du får full integration och
kan besvara och avsluta samtal på distans med den senaste
generationens mjukvara.*

Tillgångshantering på distans

Konfigurera och implementera företagets ljudenheter helt
och hållet på distans från en central enhet. Du får de senaste
funktionerna och funktionaliteterna direkt med den webbbaserade lösningen Jabra Xpress. Du kan också få en heltäckande överblick över alla Jabra-enheter som är installerade i
IT-nätverket med Jabra Xpress tillgångshantering.*

SafeTone™

Jabra SafeTone™ består av de förbättrade hörselskyddsteknologierna Jabra PeakStop™ och Jabra Intelli-Tone™. Med
Jabra SafeTone™ begränsas automatiskt den genomsnittliga
ljudvolym du utsätts för under en arbetsdag, helt enligt gällande ljudstandarder och regler. Det här är en funktion som
gör att du kan känna dig riktigt säker och bekväm samtidigt
som kvaliteten i dina samtal förbättras.*

* Endast USB-versionerna

JABRA BIZ 2300 - ÖVERSIKT
Headsetversion

Beskrivning

Anslutning

Optimerat för

Jabra BIZ 2300 QD Mono

Trådbundet mono-headset för anslutning till bordstelefoner

QD (Quick disconnect)

Jabra BIZ 2300 QD Siemens Mono

Trådbundet mono-headset för anslutning till bordstelefoner

QD (Quick disconnect)

Jabra BIZ 2300 QD Duo

Trådbundet stereo-headset för anslutning till bordstelefoner

QD (Quick disconnect)

Jabra BIZ 2300 QD Siemens Duo

Trådbundet stereo-headset för anslutning till bordstelefoner

QD (Quick disconnect)

Siemens OpenStage

Jabra BIZ 2300 USB UC Mono

Trådbundet mono-headset som går att ansluta till alla
ledande UC-applikationer och datortelefoner

USB

UC

Jabra BIZ 2300 USB Microsoft Lync Mono

Trådbundet mono-headset som är optimerat för anslutning
till Microsoft Lync

USB

Microsoft Lync

Jabra BIZ 2300 USB UC Duo

Trådbundet stereo-headset som går att ansluta till alla
ledande UC-applikationer och datortelefoner

USB

UC

Jabra BIZ 2300 USB Microsoft Lync Duo

Trådbundet stereo-headset som är optimerat för anslutning
till Microsoft Lync

USB

Microsoft Lync

Siemens OpenStage

Besök JABRA.SE/BIZ2300 för mer specifik information om de olika versionerna i Jabra BIZ 2300-serien.






Öronkuddar av konstläder
Öronkuddar av skumplast
Klädklämma
Skyddsfodral
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