JABRA BIZ™ 1900 SERİSİ

JABRA BIZ 1900 SERİSİ
MAKSİMUM DEĞER, GÜVENİLİR FONKSİYONELLİK

Jabra Biz 1900 serisi, maliyet bilincine sahip olan ve yüksek
kaliteli kablolu çözümler arayan Çağrı Merkezleri için
alınabilecek en iyi kulaklıklardır. Daha pahalı kulaklıklardan
bekleyeceğiniz Gürültü Önleyici bir mikrofon ve dayanıklı
malzemeler gibi özellikler, modern ve hafif tasarıma sahip
Biz 1900'da mevcuttur. Güvendiğiniz bir markanın ekonomik
kulaklık çözümünden faydalanın.

MALİYET BİLİNCİNE SAHİP ÇAĞRI MERKEZLERİ İÇİN
GELİŞTİRİLMİŞTİR

Jabra Biz 1900, maliyet bilincine sahip Çağrı Merkezleri için
tasarlandı: Fonksiyonel, esnek ve katma değer sağlayan
bir fiyata sahip – güvendiğiniz bir marka ile kaliteden ödün
vermeyin.

MEVCUT TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİYLE KOLAY
ENTEGRASYON

Jabra Biz 1900, esneklikten ve kaliteden ödün vermeden
tasarlandı: QD'li (Hızlı Bağlantı Kesme), Doğrudan Bağlantı'lı,
USB bağlantılı, çift taraflı veya mono model seçenekleri
mevcuttur. Çalışma şekliniz nasıl olursa olsun, Jabra BIZ 1900
hem altyapınıza hem bütçenize uygundur.

ÜSTÜN NETLİKTE GÖRÜŞMELER

Jabra Biz 1900, maliyeti göz önünde bulundurarak tasarlanmış
olabilir; ancak ses kalitesinden ödün vermez. Hareketli mikrofon
kolu, mikrofonun ideal biçimde konumlandırılabilmesini sağlar;
Gürültü Önleyici mikrofonu ise ortam gürültüsünü önler.
Bütçeniz ne olursa olsun, ses kalitesinden asla ödün vermeyin.

UYUMLU OLDUĞU CİHAZLAR

HAFİF VE SAĞLAM TASARIM, PROFESYONEL KALİTE

Bütçe durumu ne olursa olsun, profesyonel temsilciler
profesyonel araçlara ihtiyaç duyar – Jabra'nın Biz™ 1900
modeli, ağır koşullarda kullanılması için tasarlanmıştır. Öne
çıkan özellikleri; üstün dayanıklılık, yapay deri veya köpük
kulak yastıkları, ayarlanabilir taç bandı ve temsilcinin
kulaklığı mono veya çift taraflı olarak kullanabilmesidir.

JABRA BIZ™ 1900 SERİSİ
JABRA BIZ 1900 SERİSİ'NE GENEL BAKIŞ
Model

Modelin adı

Tanım

Açıklama

Jabra Biz 1900 Mono

Masaüstü Telefonlar için Kablolu
Kulaklık

 QD (Hızlı Bağlantı Kesme) çıkışı ile çok sayıda masaüstü telefona
anında bağlanabilirlik sağlayan mono kulaklık.

Jabra Biz 1900 USB Mono

Yazılım Telefonları için Kablolu
Kulaklık

 Önde gelen tüm UC uygulamalarına ve yazılım telefonlarına USB
yoluyla bağlanabilen mono kulaklık.

Jabra Biz 1900 Duo RJ9

Masaüstü Telefonlar için Kablolu
Kulaklık

 Doğrudan Bağlantı çıkışı üzerinden, QD kablosuna gerek kalmadan
çok sayıda masaüstü telefona anında bağlanabilirlik sağlayan çift
taraflı kulaklık.

Jabra Biz 1900 Duo

Masaüstü Telefonlar için Kablolu
Kulaklık

 QD (Hızlı Bağlantı Kesme) çıkışı üzerinden çok sayıda masaüstü
telefona anında bağlanabilirlik sağlayan çift taraflı kulaklık.

Jabra Biz 1900 USB Duo

Yazılım Telefonları için Kablolu
Kulaklık

 Önde gelen tüm UC uygulamalarına ve yazılım telefonlarına USB
yoluyla bağlanabilen stereo kulaklık.

Her ülkede tüm modeller bulunmayabilir. Belli bir modelin ülkenizde bulunup bulunmadığını öğrenmek için lütfen www.Jabra.com adresini ziyaret edin.

JABRA PRO BIZ 1900'ÜN AVANTAJLARI
Gürültü Önleyici Mikrofon

İstenmeyen arka plan gürültüsünü azaltır
Gürültü önleyici mikrofonlar, istenmeyen arka plan gürültülerini
azaltır ve kalabalık, gürültülü ve açık ofis ortamlarında kullanım
için idealdir.

PeakStop™

Güvenli ses ve işitme duyunuz için üstün koruma
PeakStop teknolojisi, potansiyel olarak zarar verici ve yüksek
seviyeli sesleri kulağınıza ulaşmadan önce önler; sesi, kulağınızı
korumak için güvenli bir seviyede tutar.

Konforlu Görüşmeler

Kulaklarınıza iyi davranın
Jabra'nın birbirinden farklı modellerden oluşan geniş ürün yelpazesinden kişisel ihtiyaçlarınıza ve kullanım şeklinize en uygun
modeli seçin, konforunuzdan ödün vermeyin. Kulaklığın hafif ve
ergonomik tasarıma sahip çerçevesi, yumuşak kulak yastıkları,
ayarlanabilir taç bandı ve mikrofon kolu, gün boyu rahat ve
konforlu bir kullanım sağlar.

*Ayrıntılı bilgi için lütfen jabra.com adresini ziyaret edin

MODELE BAĞLIDIR*
HD Ses – Geniş Bant Ses

Üstün netlikte görüşmeler için yüksek kaliteli ses
HD Ses ile yüksek kalitede ses alın, üstün netlikte ve anlaşılabilir görüşmeler yapın. Yüz yüze konuşurcasına net ve anlaşılır
görüşmeler sayesinde karşı taraftaki kişinin ne söylediğini
anlamaya çalışmak zorunda kalmaz ve tamamen görüşmenize
odaklanabilirsiniz.

