
SÄG HEJ TILL VÅRA TRÅDBUNDNA HEADSET 
Gör ditt team effektivare med en samtalslösning från Jabra.

JABRA BIZ 2300

•	 	Kristallklart ljud 
Andningsresistent mikrofon med 
bullerdämpning

•	 	Avancerad konstruktion 
Hållbar Kevlar®-förstärkt sladd och 
programmerbara knappar i USB-versionen

•	  Suverän komfort 
20 % lättare än  
konkurrenterna, med  
vadderade öronkuddar 
och flexibel 360°  
roterande mikrofonarm

Bekvämt att bära hela dagen 

JABRA BIZ 1500

•	 	Kvalitetsljud 
Bullerdämpande mikrofon för  
verkligt professionellt ljud 

•	 	Enkelt att hantera 
Hållbar konstruktion med kontrollenhet för 
volym och sekretess i USB-versionen

•	 	Komfort hela dagen 
Öronkuddar i skumplast  
samt 270° roterbar och  
flexibel mikrofonarm

Professionellt, hållbart och bekvämt 

Upptäck mer på jabra.se/biz

Jabra BIZ-serien passar perfekt för exempelvis medarbetare på call- och contactcenters, tjänstemän, 
medarbetare på HR- och IT-support. De hanterar ett stort antal samtal, så komfort under hela dagen är 
viktigt. I dessa stressiga arbetsmiljöer säkerställer bullerdämpningen att bakgrundsljuden alltid hålls på 
lägsta möjliga nivå.

JABRA BIZ 2400 II

•	 	Ljud i världsklass  
Andningsresistent mikrofon med extra 
bullerdämpning

•	 Verkligt högkvalitativ konstruktion 
 Kevlar®-förstärkt sladd och hygienisk   
 lätt utbytbar vaddering i huvudbågen
•	 	Ultimat komfort 

40 % lättare än  
konkurrenterna,  
mjuka öronkuddar i läder,  
vadderade hörlurar   
och 360° flexibel  
mikrofonarm 

Heltäckande kvalitet och lättast i sin klass

 Produktblad Jabra BIZ-serien

BORDSTELEFON, DATORTELEFON

Fungerar med: 

JABRA BIZ-SERIEN
STYRKAN I SAMTALET

Fungerar: 

VID SKRIVBORDET



Vid	skrivbordet	 •	 •	 •

Bordstelefon*	 •	 •	 •

Datortelefon	 •	 •	 •

Andningsresistent	mikrofon	 •	 •

QD	-	Bredband	upp	till	4,5	khz	 •	 •	 •

QD	-	Bredband	upp	till	6,8	khz	 •

USB	-	Bredband	upp	till	6,8	khz	 •	 •	 •

Öronkuddar Konstläder Skum Skum

Flexibel roterande mikrofonarm 360° 360° 270°

Vaddering	i	huvudbågen	 •

Huvudbåge	 •	 •	 •

Öronkrok (Endast mono)	 •

Nackbygel (Endast mono)	 •	 	

Mono/Duo	 •	 •	 •

Trådbunden	 •	 •	 •

Arbetsyta

Ljud

Anslutning

Komfort/
bärstil

Sladd

Jabra BIZ 2300 Jabra BIZ 1500Jabra BIZ 2400 II

Justerbar huvudbåge i duo- och monoversionenJabra BIZ 2300 och Jabra 2400 II har 360˚ roterande mikrofonarmar,  
Jabra BIZ 1500 har en 270˚ roterande mikrofonarm så den kan enkelt justeras  
utan att gå sönder

Finns i duo- och monoversion med QD-anslutning (USB finns)

2 CM
3/4 “

2. Användning

1. Anslutning

QD-anslutning

A B

C

JABRA BIZ-SERIEN QD SNABBSTARTSGUIDE

DAGS ATT TA BESLUT:  
FUNKTIONSÖVERSIKT

Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör 

GN Netcom är världsledande inom innovativa headsetlösningar. GN Netcom utvecklar, tillverkar och marknadsför sina produkter under varumärket Jabra.

*Alla QD-headset kräver anslutningssladd ( Jabra LINk 180, LINK 220 eller Jabra LINK 280)

Upptäck mer på jabra.se/biz
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