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Seria Jabra PrO 900
ŁącznOść bezPrzewOdOwa dla każdegO

Urządzenia Jabra serii Pro 900 jest profesjonalnym bezprzewodowym 
zestawem słuchawkowym zapewniającym maksymalną wydajność.  
Teraz każdy w Twoim biurze może osiągnąć wyższą produktywność 
oraz komfort zapewniane przez urządzenia bezprzewodowe. Proste, 
intuicyjne urządzenie o wysokiej jakości — wszystko w jednym 
bezprzewodowym rozwiązaniu.

PrOSTa kOnSTrUkcJa UmOżliwiaJąca inTUicyJną ObSŁUgę 
i Szybkie PrzyJęcie Przez UżyTkOwników
urządzenia jabra serii pro 900 są łatwe do skonfigurowania i zapewniają 
intuicyjną obsługę połączeń przez co szybko przyjmują się wśród 
użytkowników. dzięki regulowanemu natężeniu dźwięku dzwonka 
i możliwości wyboru pięciu różnych dźwięków, jabra pro 900 sprawia, że 
użytkownicy zawsze wiedzą kiedy dzwoni ich telefon, a nie 
współpracowników. jest to szczególnie ważne w środowiskach z dużą 
liczbą bezprzewodowych zestawów słuchawkowych. 

zwiękSza wydaJnOść PracOwników
Seria jabra pro 900 zapewnia wolność i wygodę komunikacji bezprzewodo-
wej każdemu użytkownikowi. można teraz chodzić i rozmawiać w promie-
niu 120 metrów od biurka, co poprawia współpracę w biurze, pozwala wy-
konywać wiele zadań jednocześnie i zwiększa wydajność pracowników. 

ŁaTwe wdrOżenie i PrOSTa kOnSerwacJa
Seria jabra pro 900 jest zoptymalizowana pod kątem obsługi wszystkich 
czołowych systemów telefonii stacjonarnej oraz platform ujednoliconej 
komunikacji. 

PrzySzŁOściOwa inweSTycJa — bezPŁaTne akTUalizacJe 
OPrOgramOwania
Seria jabra pro 900 jest w 100% oparta na oprogramowaniu, co pozwala 
uaktualniać zestaw słuchawkowy bez dodatkowych kosztów. do 
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Zestaw pro 900 jest dostępny w wersjach zapewniających łączność z jednym lub dwoma 
urządzeniami. Wersja Bluetooth, zapewniająca łączność z dwoma urządzeniami, umożliwia 
obsługę telefonu stacjonarnego i komórkowego za pomocą jednego zestawu 
głośnomówiącego.

rozwiązania dodawane jest darmowe oprogramowanie, które współpracuje 
z  wieloma standardami telefonów programowych dzięki wbudowanym 
sterownikom i umożliwia aktualizację zestawu słuchawkowego jabra przy 
użyciu bezpłatnych pakietów Value pack i Service pack.

bezPieczeńSTwO UżyTkOwników i krySTaliczna JakOść dźwiękU 
oprócz łatwości obsługi bezprzewodowy zestaw słuchawkowy jabra pro 
900 zapewnia najwyższą jakość dźwięku i bezpieczeństwo użytkownika. 
funkcje takie jak technologia jabra SafeTone™ eliminuje głośne dźwięki 
zanim uszkodzą słuch użytkownika i zapewnia bezpieczne uśrednione 
poziomy dźwięku dla pracowników. a wszystko to przy krystalicznie 
czystym dźwięku.
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Seria Jabra PrO 900— Omówienie
wersja nazwa wersji Opis zaprojektowany dla

jabra™ pro 920 Bezprzewodowy zestaw 
słuchawkowy decT do telefonów 
stacjonarnych

 � Swoboda komunikowania się bez użycia rąk w obrębie 120 metrów od telefonu stacjonarnego.
 � czas rozmów do 8 godz. bez martwienia się o stan baterii.

jabra pro™ 930 Bezprzewodowy zestaw słu-
chawkowy decT dla telefonów 
programowych

 � Swoboda komunikowania się bez użycia rąk w obrębie 120 metrów od telefonu programowego.
 � czas rozmów do 8 godz. bez martwienia się o stan baterii.

jabra pro™ 930 mS Bezprzewodowy zestaw słuchaw-
kowy decT zoptymalizowany pod 
kątem aplikacji Lync do telefonów 
programowych

 � Swoboda komunikowania się przy użyciu aplikacji microsoft Lync bez użycia rąk w obrębie 120 
metrów. 

 � czas rozmów do 8 godz. bez martwienia się o stan baterii.

jabra pro™ 925  
dual connectivity 

Bezprzewodowy zestaw 
słuchawkowy Bluetooth do 
telefonów stacjonarnych i urządzeń 
przenośnych

 � Swoboda komunikowania się bez użycia rąk w obrębie 100 metrów od telefonu stacjonarnego 
lub urządzenia przenośnego. 

 � przełącz połączenia z telefonu stacjonarnego na urządzenie przenośne i kontynuuj rozmowę 
poza pomieszczeniem. 

 � czas rozmów do 12 godz. bez martwienia się o stan baterii.
 � komunikacja nfc umożliwia nawiązywanie połączeń z urządzeniami przez zwykłe zbliżenie.

jabra pro™ 935  
dual connectivity 

Bezprzewodowy zestaw 
słuchawkowy Bluetooth do 
telefonów programowych i 
urządzeń przenośnych

 � połącz zestaw słuchawkowy bezpośrednio z komputerem (wymagany adapter Bluetooth) lub 
telefonem komórkowym/tabletem bez stacji bazowej. 

 � Swoboda komunikowania się bez użycia rąk w obrębie 100 metrów od telefonu programowego 
lub urządzenia przenośnego. 

 � przełącz połączenia z telefonu programowego na urządzenie przenośne i kontynuuj rozmowę 
poza pomieszczeniem. 

 � czas rozmów do 12 godz. bez martwienia się o stan baterii.
 � komunikacja nfc umożliwia nawiązywanie połączeń z urządzeniami przez zwykłe zbliżenie.

jabra pro™ 935 mS  
dual connectivity 

Bezprzewodowy zestaw 
słuchawkowy Bluetooth 
zoptymalizowany pod kątem 
aplikacji Lync do telefonów 
programowych i urządzeń 
przenośnych

 � połącz zestaw słuchawkowy bezpośrednio z komputerem (wymagany adapter Bluetooth) lub 
telefonem komórkowym/tabletem bez stacji bazowej. 

 � Swoboda komunikowania się bez użycia rąk w obrębie 100 metrów dla microsoft Lync  
lub urządzenia przenośnego. 

 � przełącz połączenia z telefonu programowego na urządzenie przenośne i kontynuuj rozmowę 
poza pomieszczeniem. 

 � czas rozmów do 12 godz. bez martwienia się o stan baterii.
 � komunikacja nfc umożliwia nawiązywanie połączeń z urządzeniami przez zwykłe zbliżenie.

SerIa jaBra proTm 900
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krystalicznie czysty dźwięk
Cyfrowe przetwarzanie dźwięku zapewniające czystszy dźwięk
Wyraźny dźwięk ma zasadnicze znaczenie dla komfortu, nie wspominając 
o efektywności i precyzji rozmowy. procesor sygnałowy (dSp) w urządzeniach 
audio firmy jabra eliminuje szumy z otoczenia oraz echo, jak również chroni 
użytkownika przed gwałtownymi skokami głośności. W znacznym stopniu 
ogranicza to czas obsługi połączenia oraz potencjalne nieporozumienia.

dźwięk Hd – dźwięk szerokopasmowy
Wysoka jakość dźwięku zapewniająca bardzo wyraźne rozmowy
Wysoka rozdzielczość dźwięku dzięki funkcji dźwięku Hd oraz krystalicznie 
czysta i zrozumiała komunikacja. uzyskujesz dzięki temu bardzo realistyczną 
i dynamiczną jakość rozmów oraz możesz skupić się na treści, bez konieczności 
usiłowania zrozumienia drugiej osoby.

aplikacje Jabra
Łatwa konfiguracja urządzenia i integracja telefonu programowego
dostosuj i kontroluj ustawienia urządzenia audio za pomocą oprogramowania 
jabra. uzyskasz pełną integrację oraz zdalne sterowanie połączenie dzięki 
najnowszej generacji telefonów programowych.

mikrofon z funkcją redukcji szumów
Ogranicza niepożądane szumy z otoczenia
mikrofony z funkcją redukcji szumów ograniczają niepożądane odgłosy 
z otoczenia i idealnie sprawdzają się w głośnych i zatłoczonych miejscach, takich 
jak otwarte biura.

PeakStop™
Bezpieczny dźwięk i zaawansowana ochrona słuchu
Technologia peakStop™ natychmiast usuwa wszelkie potencjalnie niepożądane 
dźwięki lub tony, zanim dotrą one do Twoich uszu i zapewnia utrzymanie 
bezpiecznego poziomu dźwięku, aby chronić Twój słuch. 

zdalne zarządzanie zasobami
Zdalna masowa instalacja i zarządzanie urządzeniem
W pełni zdalna konfiguracja i implementacja firmowych urządzeń audio 
z jednego centralnego punktu. dzięki internetowemu rozwiązaniu jabra 
Xpress uzyskujesz dostęp do najnowszych funkcji i opcji w ramach jednej 
aktualizacji. możesz również sprawdzić stan wszystkich urządzeń audio jabra 
zainstalowanych w sieci IT z komponentem zarządzania zasobami jabra Xpress.

zdalna obsługa połączeń
Sprawna integracja telefonu z zestawem słuchawkowym
odbieranie i kończenie połączeń przy użyciu urządzenia audio jabra 
z bezproblemową integracją pomiędzy telefonem i zestawem słuchawkowym. 
Zdalna obsługa połączeń umożliwia wykonywanie w tej samej chwili wielu 
czynności oraz zwiększa efektywność pracy. dzięki bezprzewodowemu 
urządzeniu audio jabra możesz obsługiwać połączenie nawet jeśli nie ma cię 
przy biurku.

SafeTone™
Wyższy poziom ochrony słuchu
jabra SafeTone™ obsługuje jabra peakStop™ i jabra  
IntelliTone™ — technologie zwiększające stopień ochrony słuchu. korzystaj 
z wyraźnej, czytelnej i automatycznej redukcji poziomu głośności podczas 
pracy, zgodnie z normami i przepisami dotyczącymi dopuszczalnych poziomów 
głośności. jest to funkcja, która oferuje komfort, pewność oraz bezpieczeństwo, 
przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu jakości komunikacji.

komfortowa rozmowa
Dbaj o słuch
pełny komfort z szeroką gamą stylów pasujących do Twoich indywidualnych 
potrzeb i upodobań. nasze lekkie, ergonomiczne obudowy oraz miękkie 
poduszki słuchawek, regulowane pałąki na głowę i wysięgnik mikrofonu 
gwarantują całodzienny komfort użytkowania zestawu słuchawkowego.

mOdele Jabra PrO 930/935
Uc Plug-and-Play
Plug-and-play z wszystkimi wiodącymi platformami UC
urządzenia jabra zapewniają intuicyjną obsługę połączeń i bezproblemową 
łączność z wszystkimi wiodącymi aplikacjami uc oraz telefonami 
programowymi. Są łatwe do skonfigurowania i proste w obsłudze, dzięki 
czemu nie wymagają pomocy specjalistów podczas instalacji ani długich 
szkoleń.

mOdele decT
bezprzewodowa wolność do 120 metrów
Komunikacja bez użycia rąk do 120 metrów
uzyskaj łączność bezprzewodową do 120 metrów, aby w pełni kontrolować 
urządzenie głośnomówiące jabra za pomocą technologii decT. odbieraj 
połączenia, wykonuj wiele czynności i swobodnie poruszaj się zgodnie 
z własnymi wymaganiami.

żywotność baterii: 8 godzin
Czas rozmów do 8 godzin bez martwienia się o stan baterii
Bezprzewodowe urządzenie audio nie byłoby przydatne, gdyby nie było 
wyposażone w baterię o rewelacyjnej żywotności. Tak niewielkie urządzenie 
posiada tak wiele funkcji i ponadto umożliwia pracę nawet przez 8 godzin na 
jednym ładowaniu. dzięki temu możesz poruszać się i rozmawiać tak długo, 
jak chcesz.

mOdele blUeTOOTH
bezprzewodowa wolność do 100 metrów 
Komunikacja bez użycia rąk do 100 metrów
urządzenie jabra, które jest wyposażone w interfejs Bluetooth® klasy 1, 
umożliwia połączenie z wieloma różnymi urządzeniami — od smartfonów 
i tabletów po laptopy. Łączność bezprzewodowa o zasięgu 100 metrów 
zapewnia pełną kontrolę nad głośnomówiącym urządzeniem jabra. możesz 
prowadzić rozmowy i wykonywać wiele czynności według własnych 
upodobań.

czas pracy na baterii: 12 godz.
Czas rozmów do 12 godzin bez martwienia się o stan baterii
Bezprzewodowe urządzenie audio nie byłoby przydatne, gdyby nie było 
wyposażone w baterię o rewelacyjnej żywotności. Tak niewielkie urządzenie 
posiada tak wiele funkcji i ponadto umożliwia pracę nawet przez 12 godzin na 
jednym ładowaniu. dzięki temu możesz poruszać się i rozmawiać tak długo, 
jak chcesz.

Podwójna łączność
Zarządzaj wszystkimi połączeniami za pomocą jednego zestawu słuchawkowego
Technologia łączności z dwoma urządzeniami pozwala zarządzać połączeniami 
z kilku różnych urządzeń audio za pomocą jednego zestawu słuchawkowego. 
uzyskasz większą elastyczność i wyższy komfort użytkownika.

dotknij, aby połączyć
Połączenie z urządzeniami za sprawą naciśnięcia przycisku
Technologia nfc ułatwia błyskawiczne łączenie i komunikowanie się 
urządzenia jabra z telefonami, tabletami oraz interaktywnymi etykietami. 
Wystarczy jedynie przyłożyć je do siebie. po prostu przyłóż do siebie 
telefon i urządzenie jabra, aby od razu prowadzić rozmowy lub odtwarzać 
strumieniowo muzykę.

jaBra.com/pro900

Seria Jabra PrO 900 — kOrzyści związane z PrOdUkTem

SerIa jaBra proTm 900


