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Informacja o produkcIeSerIa jabra pro™ 9400

Seria Jabra PrO 9400
elaStycznOść w biurze

bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Jabra PrO 9400 jest przeznaczo-
ny dla pracowników umysłowych, którzy nie mogą znaleźć się poza 
zasięgiem. umożliwia odejście do 150 metrów od biurka i odbieranie 
połączeń z telefonu stacjonarnego, komórkowego lub programowego. 
wyświetlacz z ekranem dotykowym ułatwia konfigurację i zarządzanie 
połączeniami. a wszystko to z najlepszą w swojej klasie redukcją szu-
mów, ochroną przed udarem akustycznym i jakością dźwięku. 

PierwSzy w branży bezPrzewOdOwy biurOwy zeStaw 
SłuchawkOwy z PrzyJaznym dla użytkOwnika wyświetla-
czem z ekranem dOtykOwym dla łatwegO zarządzania 
POłączeniami
Wybrane modele z rodziny jabra pro 9400 są wyposażone w wyjątkową 
stację bazową z ekranem dotykowym, która ułatwia zarządzanie połącze-
niami. ekran dotykowy daje użytkownikowi dostęp do ikon menedżera 
połączeń, klawiatury do wybierania numerów telefonicznych i innych po-
mocnych funkcji. 

Jeden bezPrzewOdOwy zeStaw SłuchawkOwy dla telefOnu 
StacJOnarnegO, kOmórkOwegO i PrOgramOwegO — JednO-
cześnie
dla pracowników umysłowych, którzy muszą być stale w zasięgu. bez 
względu na to, gdzie się znajdują i jakie urządzenie dzwoni — zestaw 
słuchawkowy jabra pro 9400 umożliwia zarządzanie połączeniami za po-
mocą jednego urządzenia głośnomówiącego. Wydajność wzrasta, skraca 
się czas wykonywania zadań, a pracownicy są bardziej zadowoleni. 

kryStalicznie czySty dźwięk nawet w głOśnych, Otwar-
tych biurach.
bezprzewodowe zestawy słuchawkowe jabra pro 9400 oferują najlepsze 
w swojej klasie funkcje zapewniające najwyższą jakość dźwięku, takie jak 
procesor sygnałowy (dSp) dla lepszego zrozumienia mowy, technologia 
SafeTone dla lepszej ochrony słuchu, noise blackout dla niezwykle sku-

dOwiedz Się więceJ
jabra.com/pro9400

tecznej eliminacji szumów z otoczenia i dźwięk Hd/szerokopasmowy. 

OdeJdź i rOzmawiaJ dO 150 metrów Od biurka.
jabra pro 9400 ma zasięg do 150 metrów i umożliwia pracownikom umy-
słowym wykonywanie różnych czynności i jednoczesną rozmowę z klien-
tem. Większa szybkość przetwarzania projektów i rozwiązywanie proble-
mów oznacza większą wydajność. 

PrzySzłOściOwa inweStycJa — bezPłatne  
aktualizacJe OPrOgramOwania
rozwiązanie jabra pro 9400 jest w 100% oparte na oprogramowaniu 
i w rezultacie umożliwia rozbudowę w przyszłości. do systemu dodawane 
jest bezpłatne oprogramowanie, które współpracuje z wieloma standar-
dami telefonów programowych dzięki wbudowanym sterownikom 
i umożliwia aktualizację zestawu słuchawkowego jabra przy użyciu bez-
płatnych pakietów Value pack i Service pack.

wSPółPracuJe z

dostępne są różne modele — z ekranem lub panelem dotykowym
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Seria Jabra PrO 9400 — Omówienie
wersja nazwa wersji Opis zaprojektowany dla

jabra pro 9450 bezprzewodowy zestaw słuchawkowy do 
telefonu programowego i komórkowego

 � bezprzewodowy zestaw słuchawkowy mono zapewniający łączność z dwoma 
urządzeniami, który ułatwia obsługiwanie połączeń za pomocą telefonu stacjonarnego 
i programowego.

jabra pro 9450 flex bezprzewodowy zestaw słuchawkowy do 
telefonu programowego i komórkowego

 � bezprzewodowy zestaw słuchawkowy mono z wysuwanym elastycznym wysięgnikiem, 
który umożliwia regulację mikrofonu i łączność z dwoma urządzeniami oraz ułatwia 
obsługiwanie połączeń z telefonu stacjonarnego i programowego.

jabra pro 9450 duo bezprzewodowy zestaw słuchawkowy do 
telefonu programowego i komórkowego

 � bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo zapewniający łączność z dwoma 
urządzeniami, który ułatwia obsługiwanie połączeń za pomocą telefonu stacjonarnego 
i programowego.

jabra pro 9460 mono bezprzewodowy zestaw słuchawkowy 
z ekranem dotykowym do telefonu 
programowego i komórkowego

 � bezprzewodowy zestaw słuchawkowy mono z ekranem słuchawkowym 
zoptymalizowany do potrzeb personelu biurowego i zapewniający łączność z dwoma 
urządzeniami, który ułatwia obsługiwanie  
połączeń za pomocą telefonu stacjonarnego i programowego.

jabra pro 9460 duo bezprzewodowy zestaw słuchawkowy 
z ekranem dotykowym do telefonu 
programowego i komórkowego

 � bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z ekranem słuchawkowym 
zoptymalizowany do potrzeb pracowników centrów kontaktowych i zapewniający 
łączność z dwoma urządzeniami, który ułatwia obsługiwanie połączeń za pomocą 
telefonu stacjonarnego i programowego.

jabra pro 9465 duo bezprzewodowy zestaw słuchawkowy 
z ekranem dotykowym dla telefonu 
programowego, komórkowego i 
stacjonarnego

 � bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo z ekranem słuchawkowym 
zoptymalizowany do potrzeb personelu biurowego i zapewniający łączność z trzema 
urządzeniami, który ułatwia obsługiwanie połączeń za pomocą telefonu stacjonarnego, 
komórkowego i programowego.

jabra pro 9470 bezprzewodowy zestaw słuchawkowy 
z ekranem dotykowym dla telefonu 
programowego, komórkowego i 
stacjonarnego

 � bezprzewodowy zestaw słuchawkowy mono z ekranem słuchawkowym 
zoptymalizowany do potrzeb personelu biurowego i zapewniający łączność z trzema 
urządzeniami, który ułatwia obsługiwanie połączeń za pomocą telefonu stacjonarnego, 
komórkowego i programowego

 � Znakomita technologia redukcji szumów z mikrofonami jabra noise™ blackout.

SerIa jabra pro™ 9400

krystalicznie czysty dźwięk
Cyfrowe przetwarzanie dźwięku zapewniające czystszy dźwięk
Wyraźny dźwięk ma zasadnicze znaczenie dla komfortu rozmowy, 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.

możliwość połączenia z wieloma urządzeniami
Zarządzaj wszystkimi połączeniami za pomocą jednego zestawu słuchawkowego
Technologia umożliwiająca połączenie z wieloma urządzeniami umożliwia 
zarządzanie połączeniami telefonicznymi przy użyciu wielu różnych urządzeń, 
takich jak telefony stacjonarne, tablety, komputery oraz smartfony, przy użyciu 
jednego zestawu słuchawkowego. uzyskasz większą elastyczność i wyższy 
komfort użytkownika.

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 peakStopi 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.

gotowość do współpracy ze smartfonem i tabletem
Gotowość do pracy z najnowszymi smartfonami/tabletami
Twoje urządzenie jabra jest wyposażone w technologię przygotowaną pod 
kątem przyszłych potrzeb, aby zapewnić pełną zgodność z najnowszymi 
smartfonami i tabletami dostępnymi na rynku.

Jabra PrO 9400 – kOrzyści związane z PrOduktem

nie wszystkie wersje są dostępne we wszystkich krajach. aby sprawdzić dostępność, przejdź na stronę www.jabra.com
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SerIa jabra pro™ 9400

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.

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.

bezprzewodowa swoboda 150 m 
Komunikacja bez użycia rąk do 150 metrów
uzyskaj łączność bezprzewodową do 150 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.

zależnie Od werSJii*
noise blackouttm

Eliminuje zakłócenia w tle
Technologia jabra noise blackout eliminuje szum z otoczenia powodowany przez 
wiatr, inne rozmowy, ruch uliczny, aby zapewnić większy komfort rozmowy. 
dzięki temu możesz teraz swobodnie rozmawiać bez podnoszenia głosu.

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

*Więcej informacji można znaleźć na stronie jabra.com


