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Jabra UC Voice 150 Duo

Producent Jabra

Łączność

● System operacyjny: Windows

● Łączność: USB

● Stworzony z myślą o optymalnej obsłudze klienta Unified Communications

● Możliwość połączenia z komputerem i przesyłania muzyki/dźwięku oraz prowadzenia połączeń głosowych

● Centrum sterowania: Tak 

Centrum sterowania umożliwia obsługę i konfigurację wszystkich urządzeń bezpośrednio z poziomu programu Jabra PC Suite,

zapewniając większe możliwości w zakresie masowej instalacji

● Jabra PC Suite: Tak

Program Jabra PC Suite umożliwia zdalną obsługę połączeń przy użyciu zestawów słuchawkowych Jabra i systemów UC oraz

telefonów programowych IP najnowszej generacji. Użytkownicy zestawów bezprzewodowych mogą kończyć połączenia z dala od

biurka i telefonu programowego. W przypadku przewodowego zestawu słuchawkowego, program Jabra PC Suite oferuje szereg

funkcji do zdalnej obsługi połączeń, z których można korzystać bezpośrednio przy użyciu zestawu lub pilota na przewodzie. Płynne

łączenie zestawu słuchawkowego z telefonem programowym zapewnia użytkownikom możliwość poruszania się i wykonywania

innych zadań podczas prowadzenia rozmowy. To z kolei prowadzi do podwyższonej wydajności i lepszej ergonomii codziennej

pracy.

Głośniki

● Charakterystyka częstotliwościowa: Szerokopasmowy

Głośniki z charakterystyką częstotliwościową dźwięku szerokopasmowego/HD umożliwiają realistyczne odtwarzanie ludzkiego głosu

za pośrednictwem zoptymalizowanych linii cyfrowych takich, jak telefonia IP czy systemy Unified Communications

● Cyfrowe przetwarzanie sygnału: Tak

Cyfrowe przetwarzanie sygnału (Digital Signal Processing, DSP) to technologia, która cyfrowo optymalizuje głos i muzykę oraz

redukuje efekt echa

Tryb słuchania: Stereo

● Dźwięk stereo emitowany przez dwa głośniki (urządzenia Stereo lub Duo)

Mikrofon
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● Typ mikrofonu: Redukcja szumów

Podnosi jakość rozmów poprzez wyeliminowanie szumów z otoczenia.

● Czułość mikrofonu: Standardowa (E-STD)

Standardowa (STD) czułość mikrofonu jest porównywalna z tą w typowych słuchawkach telefonicznych i można ją spotkać w

większości urządzeń telefonicznych.

● Typ wysięgnika: Elastyczny

● Mikrofon z funkcją redukcji szumów o doskonałej skuteczności – doskonale nadaje się do otwartych, hałaśliwych przestrzeni

biurowych. Wysięgnik można dopasować do wymagań użytkownika.

● Funkcja wyciszania: Tak

Konstrukcja

● Sposób noszenia: Pałąk na głowę

Pałąk na głowę to w pełni regulowane akcesorium umożliwiające noszenie zestawu na głowie

● Typ poduszki słuchawki: Pianka ochronna L

Zdalna obsługa połączeń

● Jabra PC Suite: Tak

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/Jabra-UC-Voice-150-Duo_414_2.html
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