
DATABLAD

Personalens produktivitet är avgörande för din 
verksamhets framgång. Kundsamtalen blir att längre 
och mer komplexa. Att uppfylla kundernas behov utan 
att kompromissa med hanteringstiden är därför allt 
mer utmanande. Detta påverkar både personalens 
produktivitet och personalomsättningen.  

Jabra Link 860 är en flexibel ljudprocessor med 
dubbelanslutning till bordstelefoner och dator
telefoner, redo att användas direkt ur förpackningen. 
Med lätttillgängliga knappar för att stänga av 
mikrofonljudet, justera volymen och växla samtal 
mellan bords och datortelefonen, kommer nu Jabra 
Link 860 med ljudströmning; spela in samtal, spela 
in hälsningsmeddelande och transkribering.  

FÅ MER EFFEKTIVA SÄLJARE
Konsekvent ljudkvalitet, reducering av bakgrundsljud 
och säkra bullernivåer ger färre avbrott under samtalen 
så att säljarna kan slutföra fler samtal – snabbare. 
Inbyggd bullerdämpning och enkel samtalshantering 
ger en säker, bekväm och mer produktiv arbetsmiljö.

UNDVIK STRESS OCH HÖRSELSKADOR
Tydliga samtal, hörselskyddande funktioner och 
reducering av bakgrundsljudet ger snabbare 
uppklarade samtal och skapar en mer bekväm och 
produktiv arbetsmiljö. Ljudprocessorn Jabra LINK 860 
har akustiskt ljudchockskydd och uppfyller EU:s regler 
om buller på arbetsplatsen samt G616 i Australien. 

FRAMTIDSSÄKRA DIN HEADSETINVESTERING
Vare sig du byter kontor eller migrerar från en 
telefoniinfrastruktur till en annan låter Jabra Link 
860 dig maximera din befintliga headsetinvestering 
under en längre tid.   

JABRA LINK 860
FÖRBÄTTRAD PRODUKTIVITET

ANLEDNINGAR ATT SLÅ TILL

• Din personal har alltid ljudströmningsfunktioner nära till 
hands*

• Kan anslutas till bords och datortelefoner direkt ur 
förpackningen. Lämplig för kontor och contact center

• Inbyggd bullerdämpning

JABRA.SE

Ljudprocessorn Jabra LINK™ 860

JABRA PRO 900-SERIEN
TRÅDLÖST TILL ALLA
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ÖVERSIKT AV PRODUKTEGENSKAPER

*Kompatibel med Jabra BIZ 2300, Jabra BIZ 2400 och Jabra BIZ 2400 II, GN2000, GN2100 

PeakStop™  
Skyddar användaren genom att konstant hålla 
den absoluta ljudnivån och ljudtoppens energi i 
en säker zon för ett säkert och komfortabelt ljud 
för dina säljares öron (max 118dB RMS).

• Brusreducering 
 Eliminerar surrande och störande ljud från 
telefonnätet.

• Soft Squelch 
Reducerar bakgrundsljudet genom att 
enbart förstärka ljud över en viss ljudnivå.

• DSP (Digital Signal Processing, digital 
signalbehandling) 
 Avancerad teknik som levererar kristallklart 
ljud utan ekon eller förvrängningar så att 
säljarnas samtal blir effektivare.

• Utjämnare 
Låter agenterna justera ljudet i sina headset 
till önskad renhet och tydlighet.

JÄMFÖRELSETABELL FÖR JABRA LINK-SERIEN

Kristallklart ljud 
Tack vare det tydliga ljudet kan säljaren och den 
som ringer förstå varandra utan problem, vilket 
ger mer personliga och effektiva samtal.

Jabras ljudenheter är utformade för att skydda användarnas hörsel. Jabra LINK 860 uppfyller lokala regler och föreskrifter, 
inklusive EU:s regler om buller på arbetsplatsen (direktiv 2003/10/EG) och ledande amerikanska rekommendationer och 
upprätthåller en maximal exponeringsgräns på 85 dB (A) (tidsviktat genomsnitt över en hel arbetsdag). 

Vad gäller G616riktlinjerna tillhandahåller Jabra LINK 860 ett bättre ljudchockskydd genom att antingen begränsa den 
maximala ljudtrycksnivån till betydligt lägre nivåer än de maximala nivåer som tillåts enligt AS/CA S004 och AS/CA S042.1, 
och/eller dämpa de typer av ljud som normalt orsakar ljudchockar. Ljudvolymsgränsen som rekommenderas i denna riktlinje 
är 102 dB(A). 
 
Mer information finns på www.jabra.com/hearingprotection

HÖRSELSKYDD FRÅN JABRA

*Spela in samtal, spela in hälsningsmeddelande och transkribering

Jabra Link 850

Jabra Link 860


