O Jabra SPEAK 810

Ficha técnica

O JABRA SPEAK 810

Colabore do jeito fácil com o Jabra Speak 810. O speakerphone
para conferência simples e fácil de usar, ideal para até 15
participantes em uma mesma sala de reunião.

Conectividade flexível
USB com conexão “plug-and-play” simples ao seu
notebook, para reuniões que podem começar em
segundos. Opções para conexão incluem o pino de 3,5
mm para conexão a tablets ou smartphones, assim como
Bluetooth.

Exclusivos Microfones Jabra ZoomTalkTM
Microfones ZoomTalk detectam a voz humana presente na
sala e nada mais. Isso mantém todas as conversas fluindo em
ambos os lados da chamada e maximiza o tempo de reunião.

RAZÕES PARA ESCOLHER O JABRA SPEAK 810
§

Ótima experiência do usuário
Beneficie-se de toda a compatibilidade – incluindo-se o
controle de chamada, com as soluções líderes em UC/
Softphone e qualquer smartphone ou tablet habilitado
com Bluetooth.

§ 
Solução simples e sem inconvenientes, a um preço
bastante competitivo.
§


N ão há a necessidade de treinamento ou suporte
extensivo ao usuário. É intuitivo e fácil de usar.

§


M icrofones ZoomTalk garantem que ninguém
perca uma palavra do que está sendo
apresentado.

§


O pções de conectividade flexível para dispositivos
inteligentes e notebooks.

DESIGN FINO E COMPACTO
Tenha a solução perfeita para audioconferências sob
demanda com um design compacto e leve e o gerenciamento
do cabo USB integrado para uma configuração rápida.


Transforme qualquer sala em uma zona de
colaboração com o Jabra SPEAK 810.

FUNCIONA COM

Para informações sobre
compatibilidade, visite jabra.com

jabra.com/SPEAK

A marca da palavra Bluetooth® e os logotipos são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso dessas marcas pela GN Netcom A/S é feita sob licença. (Design e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio)

Audioconferências facilitadas;
colaboração facilitada.
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Jabra SPEAK 810
Speakerphone profissional projetado para suportar até
15 participantes em uma mesma sala de reunião.
Funciona com PCs, dispositivos inteligentes e qualquer
dispositivo habilitado com Bluetooth.
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Conectividade Cabo USB

§

Conexão sem fio para PCs, tablets, celulares e headsets
habilitados com Bluetooth possibilitando uma maior
mobilidade. Até 100 metros de alcance para dispositivos com
suporte a Classe 1

§

Compatibilidade completa
com sistemas UC e clientes
VoIP

Integração perfeita e controle de chamada com sistemas de
UC/PC softphones líderes de mercado, tais como os
Certificados para Skype for Business, IBM Sametime, Cisco e
Avaya

§

Cabo de entrada de 3,5 mm

Conectividade fácil ao seu smartphone ou tablet para
audioconferência imediata

§

Microfone ZoomTalkTM

Microfones direcionais inteligentes que focam na voz humana e
não no ruído

§

Processamento Digital de Sinal.
Tecnologia (DSP)

Som extremamente nítido sem ecos ou distorções - mesmo no
volume máximo

§

Bluetooth Classe 1

Áudio em banda larga/Voz em HD Áudio de alta qualidade para o melhor som possível
Bluetooth A2DP

Transmissão multimídia

Fácil de usar Indicadores LED

Interface intuitiva de usuário

Encaixe de segurança de
bloqueio Kensington

Acessórios

Jabra Speak 810

Conectividade “plug-and-play” para PC Softphone/sistemas UC
®

Áudio

BENEFÍCIOS

§
§
§
§

Porta de carregamento USB

Recarregue o seu smartphone ou tablet durante a sua apresentação

Adaptador AC

Alimentação através do adaptador AC

Adaptador Jabra Link 360 USB Fácil conexão Bluetooth e integração de controle de chamada
(Bluetooth Classe 1)
com o seu sistema de softphone
™

JABRA.COM/SPEAK
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