Jabra UC VOICE™ 250 Series

Folha de dados

Jabra UC VOICE 250 Series
Headset UC discreto e portátil

O Jabra UC VOICE 250 é a escolha ideal para aqueles que
preferem o design compacto por trás da orelha e que
precisam de uma excelente qualidade de som e um
ajuste estável. Um microfone de cancelamento de ruído
e um braço boom flexível tornam este headset confortável
e estável uma escolha ideal para profissionais que usam
aplicativos UC remotamente.

Fácil de implementar e operar

O headset Jabra UC VOICE 250 é certificado e otimizado para
usar com todas as principais plataformas UC, está pronto
para usar com USB e apresenta um controle de chamadas
simples através de comandos no fio. Tudo isso leva a uma
implementação livre de estresse e rápida de atualizar.

Leve e portátil

O design compacto do headset Jabra UC VOICE 250 torna-o
leve, confortável e discreto. É uma escolha ideal para
aqueles profissionais que preferem o estilo de uso por trás
da orelha e que apreciam a capacidade de colocá-lo em
uma pasta para uso fora do escritório e remotamente.

Som claro como cristal

O headset Jabra UC VOICE 250 apresenta um som de banda
larga claro como cristal para chamadas de voz e multimídia
enquanto o microfone de cancelamento de ruído filtra o
ruído do ambiente.

O headset ideal para videoconferências

O design compacto do headset Jabra UC VOICE 250 torna-o
ideal para uso em videoconferências, onde as aparências
importam. Seu discreto design por trás da orelha fica fora
do caminho, tornando a videoconferência uma experiência
mais natural para todos.

Ponta do braço boom flexível para
posicionamento ótimo

O braço boom flexível do headset Jabra UC VOICE 250
permite que você posicione o microfone idealmente para
uma clareza de voz ótima
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VISÃO GERAL da série Jabra UC VOICE 250
Variante

Nome da variante

Descrição

Projetado para

Jabra UC VOICE 250

Headset com fio para
softphone

 Um headset mono que oferece conectividade USB para todos os
aplicativos UC e softphones.

Jabra UC VOICE 250 MS

Headset com fio otimizado para Lync para
softphone

 Um headset mono que oferece conectividade USB para Microsoft Lync.

Benefícios dos produtos da série Jabra UC VOICE 250
Processamento de sinal digital para um som claro
Um som claro é essencial para uma boa conversação, sem
mencionar a eficiência e precisão da chamada. O Processamento
de Sinal Digital (DSP) nos dispositivos de áudio da Jabra removerá o ruído de fundo e o eco, assim como protegerá o usuário
contra repentinos picos no volume. O tempo do tratamento da
chamada e os mal entendidos potenciais são significativamente
reduzidos.

Voz HD – Áudio de banda larga

Áudio de alta qualidade para conversas claras como cristal
Aproveite um som de alta definição com voz HD e obtenha uma
comunicação inteligível clara como cristal. Você consegue conversações vibrantes realistas, onde você pode focar no conteúdo
e não tem que tentar entender o que a pessoa do outro lado
da linha está dizendo.

Aplicativos de software da Jabra

Configuração fácil de dispositivos e integração com softphone
Personalize e controle as configurações do seu dispositivo de
áudio com os aplicativos de software da Jabra. Você obtém
integração total e controle remoto de chamadas com a última
geração de softphones.

Microfone de cancelamento de ruído

Reduz ruído de fundo indesejado
Os microfones de cancelamento de ruído reduzem o ruído de
fundo indesejado e são ideais em ambientes com muita gente,
barulhentos e de escritório aberto.

PeakStop™

Som seguro e proteção superior da audição
A tecnologia PeakStop remove imediatamente sons altos potencialmente prejudiciais ou tons antes que possam alcançar seus
ouvidos e mantém o nível de som dentro da faixa segura para
proteger a sua audição.
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Gerenciamento remoto de ativos

Implementação em massa e gerenciamento de dispositivos
remotos
Configure e implemente os dispositivos de áudio da empresa
100% remotamente a partir de um ponto central. Você obtém
os últimos recursos e funcionalidades de uma só vez com o
Jabra Xpress, uma solução baseada na Internet. Você também
pode obter uma visão geral completa de todos os dispositivos
de áudio da Jabra instalados na rede de TI com o componente
de gerenciamento de ativos do Jabra Xpress.

Controle remoto de chamadas

Integração perfeita entre o seu telefone e o headset
Atenda e termine chamadas no dispositivo de áudio Jabra
com integração perfeita entre o seu telefone e o headset. O
controle remoto de chamadas lhe dá o poder de multitarefas
e de ser produtivo. Com um dispositivo de áudio sem fio da
Jabra, você pode controlar sua chamada mesmo quando está
longe da sua mesa.

UC pronto para usar

Pronto para usar com todas as principais plataformas de UC
Os dispositivos da Jabra apresentam um controle de chamadas
intuitivo e uma conexão perfeita com todos os principais aplicativos UC e softphones. Eles são fáceis de configurar e usar,
deixando-o livre de qualquer necessidade de conhecimento de
instalação ou requisito de treinamento extenso.
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