
DatasheetJabra PRO™ 920

Simpel. profeSSioneel. BetaalBaar

De Jabra PRO 920 is een professionele entry-level draadloze 

headset die speciaal is ontworpen voor gebruik met de vaste 

telefoon. De robuuste Jabra PRO 920 biedt u alle essentiële 

functies die u van een draadloze headset mag verwachten tegen 

een zeer scherpe prijs.

Verhoogde productiViteit en optimaal comfort

Met de Jabra PRO 920 kunnen gebruikers multi-tasken tijdens 

een telefoongesprek waardoor de efficiëntie enorm wordt 

verhoogd. De Jabra PRO 920 biedt een draadloos bereik tot 

wel 120 meter. Daarnaast biedt deze headset een optimaal 

draagcomfort waardoor de gebruikers optimaal kunnen 

profiteren van een verbeterde ergonomie.

erVaar het geluid Van JaBra!

De Jabra PRO 920 biedt kristalhelder geluid. Daarnaast is deze 

headset uitgerust met Jabra SafeTone™ dat ervoor zorgt dat 

het gehoor beschermd wordt tegen plotselinge geluidspieken 

en een veilig geluidsniveau garandeerd. De Noise-Cancelling 

microfoon filtert de ongewenste omgevingsgeluiden.

Snel aan de Slag!

De Jabra PRO 920 is compatibel met alle toonaangevende 

merken op het gebied van vaste telefonie. Gebruiksvriendelijke 

gesproken aanwijzingen zorgen ervoor dat de installatie een 

eenvoudige handeling wordt. Met de eenvoudige en intuïtieve 

gespreksbedieningsknoppen kan een telefoongesprek vanaf de 

headset worden bediend.

1.   Kristalhelder geluid en veilige geluidsniveaus

2.   Zachte en comfortabele oorkussens

3.   Noise-cancelling microfoon

4.    Speciale knop voor het aannemen en beëindigen van 

telefoongesprekken

5.    Aparte knoppen voor de mute-stand en voor het 

aanpassen van het volume

6.   Verstelbare hoofdband voor optimaal comfort

7.   LED display met batterij-, mute- en Audio link-indicatoren

InstaPmODel vOOR vaste telefOnIe 

DraaDloze 
communicatie 
begint hier! 
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GN Netcom is marktleider op het gebied van innovatieve headset-oplossingen. GN Netcom ontwikkelt, fabriceert en brengt haar producten op de markt onder de merknaam Jabra.

Jabra® iS een geregiStreerD hanDelSmerK Van gn netcom a/S 

www.Jabra.nl
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KenmerK Voordeel

Connectiviteit met vaste telefoon ervaar draadloze vrijheid en verhoogde productiviteit

DeCt draadloze technologie* voice dedicated transmissie voorkomt storing van bijv. Wifi

tot 120m** draadloos bereik op kantoor Overal op kantoor bereikbaar

tot 8 uur spreektijd De headset hoeft gedurende een hele werkdag niet opgeladen te worden

Bedieningsknoppen op de headset:
– telefoongesprekken aannemen / beëindigen
– volume aanpassen
– mute

afzonderlijke bedieningsknoppen zorgen voor intuïtieve gespreksbediening

te selecteren standby stand minimaal energieverbruik wanneer de headset voor een langere periode inactief is

noise Cancelling microfoon filtert storende omgevingsgeluiden

Digital signal Processing technologie Duidelijk horen en gehoord worden

Gewicht van de headset is 27g lichtgewicht kantoor headset voor dagelijks gebruik

aanpasbare instellingen mogelijkheid om de instellingen aan te passen naar de mate van dichtheid waar binnen de 
headset gebruikt wordt.

minimaal energieverbruik door Jabra IntelliPower headset gaat in de standby modus wanneer deze niet actief is. het basisstation is geoptimaliseerd 
voor laag energieverbruik. hierdoor wordt energie bespaard en de uitstoot van CO

2
 verminderd.

standby tot 36 uur Grote capaciteit zorgt ervoor dat de headset weinig opgeladen hoeft te worden

snellaadfunctie voor batterij De headset is in minder dan 3 uur weer volledig opgeladen. 50% opgeladen in 50 minuten. 20% 
opgeladen in 20 minuten

Installatie via gesproken aanwijzigingen een headset installeren is nog nooit zo gemakkelijk geweest. Gebruikers worden door middel van 
gesproken aanwijzingen door de installatie geleid

Conferentie-functie vier Jabra PRO 920 headsets kunnen worden gekoppeld aan één basisstation. Ideale oplossing voor 
het opzetten van een conferentiegesprek

Indicator voor batterijstatus het icoon voor de batterij laat zien of de batterij aan het laden is of laat zien dat het niveau van 
de batterij laag is

mono headset met 3 draagstijlen
– hoofdband
– oorhaak (als accessoire leverbaar)
– nekband (als accessoire leverbaar)

voor ieder wat wils

software upgraden sluit de service kabel aan op de PC en update de headset via www.jabra.com/pcsuite
De service kabel is als accessoire verkrijgbaar

Beveiliging: encryptie tussen de headset en het 
basisstation

Beveiligd gesprekken. Gesprekken zijn niet af te luisteren

Jabra safetone™ het gehoor wordt beschermd tegen plotselinge geluidspieken (Peakstop™). Daarnaast
wordt een veilig geluidsniveau gegarandeerd gedurende de hele dag met Jabra Intellitone™. 
voldoet aan de regelgeving omtrent noise@Work*** 

Gespreksbediening vanaf een afstand met de electronic hook switch adapters (ehs ) van Jabra kunnen gebruikers gesprekken vanaf een 
afstand aannemen/beëindigen of in mute zetten. ehs adapters zijn als accessoire verkrijgbaar

Compatibiliteit De Jabra PRO 920 is compatibel met alle toonaangevende merken op het gebied van vaste telefonie.

europa: 2 jaar garantie met de 2 jaar garantie van Gn netcom geniet u zonder zorgen

*  Draadloze DeCt protocollen variëren, afhankelijk 
van de lokale wetgeving. Jabra DeCt draadloze 
headsets voldoen aan de meest erkende DeCt 
normen waaronder de europese DeCt norm.  
neem contact op met Jabra om er zeker van te  
zijn dat u de juistenorm gebruikt

**  Bereik is afhankelijk van de omgeving waarin de headset 
gebruikt wordt 

***  ”Upper exposure action value” in eU richtlijn 2003/10/eC

Veiligheid
De Jabra PRO™ 920 voldoet aan de internationale eisen die gesteld zijn volgens de IeC 60950-1. 
Daarnaast voldoet het ook aan de en 60950, as /nZs 60950 en de Ul 60950 eisen wat betreft 
veiligheidsvoorschriften voor It apparatuur.

 
 
 

Wat zit er in dooS? acceSSoireS

headset, basisstation, hoofdband, voedingsadapter, quick 
start handleiding, CD met installatiehandleiding, telefoonkabel, 
garantiecertificaat

extra hoofdband, oorhaak, nekband, extra earpads, extra headset, lader 
voor de headset, voedingsadapter, Jabra ehs adapters, telefoonkabel, 
service kabel

KenmerKen & VoorDelen
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