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Datový listŘaDa Jabra Pro™ 9400

Řada Jabra PrO 9400
Flexibilita PO celé kanceláŘi

bezdrátová náhlavní souprava řady Jabra PrO 9400 je určena pro zna-
lostní pracovníky, kteří si nemohou dovolit být mimo dosah. Můžete se 
vzdálit až 150 metrů a stále odpovídat na hovory z vašeho stolního, 
mobilního a softwarového telefonu. díky dotykovému displej je nasta-
vení a řízení hovorů snadné. to vše s funkcemi potlačení hluku, akus-
tické ochrany a audio kvality, které jsou nejlepší ve své třídě. 

Vůbec PrVní bezdrátOVá kanceláŘská náhlaVní sOuPraVa 
s užiVatelsky PŘíVětiVOu dOtykOVOu ObrazOVkOu, která 
slOuží ke snadné sPráVě hOVOrů
Zvolte si modely z řady Jabra Pro 9400, které nabízí vynikající dotykovou 
obrazovku, která zjednodušuje správu hovorů. Dotyková obrazovka nabízí 
uživatelům ikony řízení hovorů, číselník a další užitečné funkce. 

Jediná bezdrátOVá náhlaVní sOuPraVa PrO Váš stOlní, 
MObilní a sOFtwarOVý teleFOn V JednOM
Pro znalostní pracovníky, kteří potřebují být dosažitelní za všech okolnos-
tí - Jabra Pro 9400 je náhlavní sada, která spojí všechny hovory do jedi-
ného handsfree zařízení. Produktivita roste, čas k dokončení klesá a pra-
covníci jsou spokojenější. 

naPrOstO Jasná kOnVerzace dOkOnce i V hlučných 
OteVŘených kanceláŘích
bezdrátové náhlavní soupravy řady Jabra Pro 9400 zahrnují několik funkcí 
zvukové kvality nejlepší ve své třídě, jako jsou technologie digitálního 
zpracování signálu (DsP) za účelem lepší srozumitelnosti, safetone k vylep-
šení ochrany sluchu, Noise blackout vynikajícímu potlačení hluku a výkon-
ný zvuk za pomoci HD voice / Wideband audio (širokopásmový zvuk). 

další inFOrMace
Jabra.CoM/Pro9400

Můžete PrOcházet a PŘitOM hOVOŘit až Ve VzdálenOsti 150 
Metrů Od VašehO stOlu
Díky rádiovým vlnám s dosahem až 150 metrů model Jabra Pro 9400 dává 
znalostním pracovníkům možnost vstát, přijímat a ukončovat hovory a vů-
bec dělat vše, co je potřeba stihnout, zatímco je zákazník stále na lince. 
rychlejší cyklus projektů a řešení problémů znamená vyšší produktivitu. 

nadčasOVá inVestice - VOlně dOstuPné  
aktualizace sOFtwaru
Zařízení Jabra Pro 9400 je ze 100 % založené na softwaru,  
a proto je na nadčasové. systém přichází ruku v ruce s volně dostupným 
 softwarem, který umožňuje spolupráci s řadou softwarových telefonů 
prostřednictvím vestavěných ovladačů, stejně jako možností aktualizovat 
vaše řešení náhlavní soupravy Jabra volně dostupnými balíčky value 
Packs a service Packs.

lze POužít s:

K dispozici v různých modelech - s dotykovým displejem nebo dotykovou podložkou
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Datový list

Jabra.CoM/Pro9400

Jabra PrO 9400 series PŘehled
Verze název verze Popis určeno pro

Jabra Pro 9450 bezdrátová náhlavní souprava pro softwa-
rový i stolní telefon

 � Díky dvěma možnostem připojení monaurální bezdrátová náhlavní souprava umožňuje 
snadno odbavovat hovory jak ze stolního, tak i softwarového telefonu.

Jabra Pro 9450 Flex bezdrátová náhlavní souprava pro softwa-
rový i stolní telefon

 � Díky dvěma možnostem připojení a výsuvnému flexibilnímu raménku, které umožňuje 
dokonalé nastavení mikrofonu, tato monaurální bezdrátová náhlavní souprava 
usnadňuje vyřizování hovorů jak ze stolního, tak i softwarového telefonu.

Jabra Pro 9450 Duo bezdrátová náhlavní souprava pro softwa-
rový i stolní telefon

 � Díky dvěma možnostem připojení duální bezdrátová náhlavní souprava umožňuje 
snadno odbavovat hovory jak ze stolního, tak i softwarového telefonu.

Jabra Pro 9460 Mono bezdrátová náhlavní souprava s dotyko-
vým displejem pro softwarový i stolní 
telefon

 � Díky dvěma možnostem připojení a dotykovému displeji, optimalizovanému pro 
kancelářské pracovníky, tato monaurální  
bezdrátová náhlavní souprava usnadňuje vyřizování hovorů jak ze stolního, tak i 
softwarového telefonu.

Jabra Pro 9460 Duo bezdrátová náhlavní souprava s dotyko-
vým displejem pro softwarový i stolní 
telefon

 � Díky dvěma možnostem připojení a dotykovému displeji, optimalizovanému pro 
pracovníky kontaktního centra, tato duální bezdrátová náhlavní souprava usnadňuje 
vyřizování hovorů jak ze stolního, tak i softwarového telefonu.

Jabra Pro 9465 Duo bezdrátová náhlavní souprava s dotyko-
vým displejem pro softwarový, mobilní i 
stolní telefon

 � Díky třem možnostem připojení a dotykovému displeji, optimalizovanému pro 
kancelářské pracovníky, tato duální bezdrátová náhlavní souprava usnadňuje vyřizování 
hovorů jak ze stolního, tak i mobilního a softwarového telefonu.

Jabra Pro 9470 bezdrátová náhlavní souprava s dotyko-
vým displejem pro softwarový, mobilní i 
stolní telefon

 � Díky třem možnostem připojení a dotykovému displeji, optimalizovanému pro 
kancelářské pracovníky, tato monaurální bezdrátová náhlavní souprava usnadňuje 
vyřizování hovorů jak ze stolního, tak i mobilního a softwarového telefonu.

 � skvělé potlačení šumu s mikrofony Jabra Noise™ blackout.

ŘaDa Jabra Pro™ 9400

křišťálově čistý zvuk
Digitální zpracování signálu pro jasnější zvuk
Čistý zvuk je nezbytný pro dobrou konverzaci, nemluvě o efektivitě a přesnosti 
hovoru. technologie digitálního zpracování signálu (DsP) v audio zařízeních 
Jabra odstraní okolní hluk a ozvěnu a současně i chrání uživatele před náhlými, 
škodlivými výkyvy hlasitosti. Doba vyřízení hovoru a možných nedorozumění je 
výrazně zkrácena.

hd Voice - širokopásmový zvuk
Vysoce kvalitní zvuk pro křišťálově čisté rozhovory
vychutnejte si zvuk s vysokým rozlišením s technologií HD voice a užijte si 
křišťálově čistou, srozumitelnou komunikaci. Získáte reálnou, živou konverzaci, 
při níž se můžete plně soustředit pouze na obsah a nemusíte bojovat s tím, že 
se budete snažit pochopit, co osoba na druhém konci linky se říká.

softwarové aplikace Jabra
Snadná konfigurace zařízení a integrace softwarového telefonu
Zvukové nastavení zařízení můžete přizpůsobit a ovládat pomocí softwarových 
aplikací Jabra. Získáte plnou integraci a možnost dálkového ovládání hovorů s 
nejnovější generaci softwarových telefonů.

Připojitelnost k několika zařízením
Všechny své hovory můžete spravovat z jedné náhlavní soupravy
technologie umožňující připojení k více zařízením vám dovolí ovládat z jediné 
náhlavní soupravy hovory na několika různých  
zařízeních, jako jsou stolní telefony, tablety, PC nebo chytré telefony.  
Získáte větší flexibilitu a lepší uživatelskou zkušenost.

Peakstop™
Bezpečný zvuk a vynikající ochrana sluchu
technologie Peakstop odfiltrovává potenciálně nebezpečné hlasité zvuky nebo 
tóny dříve, než se dostanou k vašim uším, a udržuje je tak v bezpečném rozsahu 
akustického tlaku, čímž chrání váš sluch. 

Vzdálená správa majetku
Vzdálené hromadné nasazení a správa zařízení
Konfigurujte a implementujte firemní audio zařízení 100% vzdáleně z jednoho 
centrálního místa. s webovým řešením Jabra Xpress získáte ihned nejnovější 
funkce. s komponentou pro správu majetku můžete s Jabra Xpress získat také 
úplný přehled o všech audio zařízeních Jabra nainstalovaných v it síti.

dálkové ovládání hovorů
Bezproblémová integrace mezi telefonem a náhlavní soupravou
Přijímejte a ukončujte hovory na audio zařízení Jabra s bezproblémovou 
integrací mezi vaším telefonem a náhlavní soupravou. vzdálené ovládání 
hovoru vám dává možnost plnit více úkolů najednou a být produktivní. s 
bezdrátovým zvukovým zařízením Jabra můžete ovládat hovory, i když jste 
daleko od svého pracovního stolu.

safetone™
Zvýšená ochrana sluchu
Jabra safetone zahrnuje Jabra Peakstop a Jabra  
intellitone, pokročilou technologii ochrany sluchu. využijte jasné, ostré a auto-
matické omezení průměrné expozice hlasitosti během pracovního dne podle 
norem a předpisů týkajících se akustiky. Funkce, která nabízí významnou 
jistotu, bezpečnost a pohodlí při současném zvyšování kvality komunikace.

Připraveno pro chytré telefony a tablety
Připraveno pro použití s   nejnovějšími chytrými telefony/tablety
vaše zařízení Jabra je navrženo s technologií budoucnosti tak, aby bylo plně 
kompatibilní s nejnovějšími chytrými telefony a tablety na trhu.

PŘínOsy VýrObků Jabra PrO 9400

Některé varianty nejsou ve všech zemích dostupné. Dostupnost si lze ověřit na www.Jabra.com .
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ŘaDa Jabra Pro™ 9400

Pohodlí při hovoru
Buďte laskaví ke svým uším
Zajistěte si maximální pohodlí s širokou škálou stylů, které odpovídají vašim 
individuálním potřebám a požadavkům. Naše lehké, ergonomicky navržené 
rámy spolu s měkkými náušníky,  
nastavitelnými sponami přes hlavu a raménky mikrofonu zaručí pohodlnost 
náhlavní soupravy po celý den.

uc funkčnost ihned po připojení
Funkčnost ihned po připojení u všech hlavních systémů UC
Zařízení Jabra se vyznačuje intuitivním ovládání hovorů a bezproblémovým 
spojením se všemi hlavními aplikacemi sjednocené komunikace a softwarových 
telefonů. Jejich nastavení i ovládání je snadné, takže nejsou náročné na odborné 
znalosti instalace nebo požadavky na zaučení.

bezdrátová svoboda až do 150 metrů 
Handsfree komunikace do vzdálenosti až 150 metrů
Získejte bezdrátovou mobilitu až do vzdálenosti 150 m, která vám umožní plně 
ovládat vaše hands-free řešení Jabra s technologií DECt. Můžete přijímat hovory, 
zvládat více úkolů najednou a pohybovat volně se podle toho, jak potřebujete.

V záVislOsti na Verzi*
noise blackouttM

Zabraňte rušení vlivem hluku na pozadí
technologie Jabra Noise blackout eliminuje rušivý
hluk pozadí, např. větru, okolní konverzace na pozadí nebo
hluk dopravy, aby váš hlas zněl jasně. takže nyní můžete volně mluvit, aniž 
byste museli příliš zvyšovat hlas.

Mikrofon s funkcí noise cancelingtM  
Eliminuje nežádoucí hluk v pozadí
Mikrofony s potlačením šumu snižují nežádoucí šum na pozadí a jsou ideální v 
přeplněných a hlučných, otevřených kancelářských prostředích.

*Další informace získáte na jabra.com


