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Konferans aramaları ve müzik için üst düzey ses kalitesi 
sunan birinci sınıf taşınabilir mikrofonlu hoparlör

Aramalar ve müzik için zengin ses
Çok yönlü mikrofondan ve HD ses deneyiminden 
faydalanın. Sesli iletişim, müzik ve multimedya için 
ideal 360 derecelik çok yönlü mikrofon, her açıdan 
gelen sesi algılar.

Kolay tak çalıştır bağlanabilirlik
Dizüstü bilgisayara, akıllı telefona ve tablete USB veya 
Bluetooth ile saniyeler içinde bağlayın.

Taşınabilir özel tasarım
Hafif yapısı (298 gram), koruyucu taşıma çantası ve 15 
saat batarya süresi ile mobil bir çözüm.

6 kişilik toplantı odaları için ideal
Küçük ve büyük toplantılar için esnek ve ölçeklenebilir 
bir cihaz. İki Speak 710 birlikte çalıştırılarak 12 kişilik 
toplantı odalarında kullanabilirsiniz.

• Konferans görüşmeler ve müzik için etkileyici 

ses kalitesi

• Sezgisel tak ve çalıştır bağlantı

• Özel taşınabilir tasarım

• 6 kişilik toplantı odaları için çözümdür

• Konuşmanızı MS Cortana, Siri veya Google 

now ile kişiselleştirin

• Tüm önde gelen UC platformlarıyla uyumludur

Jabra Link 370 USB Adaptör

www.vodanet.com.tr
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Jabra Speak 710

Features Benefi ts JABRA SPEAK 
710

Connectivity USB cable Plug-and-play connectivity to PC Softphone/UC systems 

Bluetooth® integration for 
smartphones and Tablets

Easy Bluetooth® connectivity to smartphones and tablets. 


Jabra Link 370 USB Adapter Wireless range of up to 100 feet / 30 meters 

Full compatibility with 
UC systems & VoIP clients

Seamless integration and call control with leading UC systems/PC softphones. Certfi ed 
for Skype For Business, Cisco and Avaya. 

Audio High performing Omni-
directional microphone

A 360-degree sound pick-up allowing attendees to be heard from all angles  


HiFi grade speaker Ideal for outstanding voice, music and multimedia experience with more speaker power 
and output. 

Digital Signal Processing
(DSP) technology  

Crystal clear sound without echoes or distorted sounds even at max volume level


Wideband Audio/HD Voice High quality audio for best possible voice collaboration 

Ease of use Rechargeable battery Up to 15 hours battery life 

LED indicators Intuitive user interface 

New folding stand Fold out the stand to be upright for optimized music experience or fold it down fl at to 
the table, for enhanced group conference calls and collaboration 

New Link Button One touch button to pair two Speak 710 devices together for full stereo and true 
immersive sound for calls and for music 

Smart Button Integrate your smartphone digital assistant using MS Cortana, Siri or Google now, or 
customize your Speak 710 using Jabra Direct software 

Accessories Kensington Lock adaptor Optimized theft protection 
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How to connect  
using Bluetooth or USB dongle

jabra

2 sec.

jabra

How to connect  
using Bluetooth or USB dongle

jabra

2 sec.

Jabra Speak 710, 15 saate kadar konuşma süresi sağlar.
Entegre USB kablosu ile 4 saat içinde şarj olur.

Jabra Speak 710 ve Jabra Link 370 önceden 
eşleştirilmiştir. Kutudan çıkar çıkmaz kullanıma hazırdır.

Jabra Direct yazılımını kullanarak Jabra Speak 710'unuzu kişiselleştirebilirsiniz.
Yazılım için Vodanet’i 0216 340 76 40 arayabilirsiniz.

Bluetooth
Tuşa 2 saniye basılı tutarak 
aktif edebilirsiniz

Link Tuşu
2 Adet Speak 710 

2 metre alan içinde birbirleri ile eşleştirilir

Ses 
Azaltma

Çağrı 

Cevaplama

Ses 
Kapatma

Pil Durumu

Ses 

Yükseltme

Akıllı Tuş

Kişisel asistan 

devreye alma

Çağrı 

SonlandırmaAçma / 
Kapama
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