
DATOVÝ LISTJABRA MOTION™ SERIES

JABRA MOTION SERIES
JEDINÁ NÁHLAVNÍ SOUPRAVA, KTEROU KDY  
BUDETE POTŘEBOVAT

Řada Jabra Motion umožňuje soustředit se na hovory, ni-
koliv na technologie, neboť disponuje intuitivními funk-
cemi, které se přizpůsobují prostředí a pohybu. Ke všem 
svým telefonům se můžete připojit pomocí jedné náh-
lavní soupravy a jakmile vyrazíte z kanceláře, hovory 
stačí mezi telefony jen přepojovat. Můžete se zatoulat až 
na vzdálenost 100 metrů, užívat si celodenní dobu hovo-
ru, mimořádnou kvalitu a pohodlí hovorů.

JEDINÁ NÁHLAVNÍ SOUPRAVA PRO VŠECHNY VAŠE 
TELEFONY
Vyznačuje se možností vícenásobného připojení k telefo-
nu, takže můžete zůstat připojeni ke všem vašim telefo-
nům pomocí stejné náhlavní soupravy. Hovory ze svého 
stolního telefonu nebo softwarového telefonu VoIP můžete 
přepojovat do svého mobilního telefonu a pokračovat v ho-
voru i mimo kancelář.
 
SNADNÉ A INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ HOVORŮ
Díky vestavěným senzorům nikdy nezmeškáte hovor. Po 
uchopení náhlavní souprava automaticky přijímá příchozí 
hovor a intuitivně nastavuje hlasitost dle svého okolí.  
Hovory můžete přijímat pomocí hlasových příkazů nebo 
výklopného raménka.
 
SKVĚLÁ KVALITA ZVUKU, A TO MŮŽETE MLUVIT CELÝ 
DEN
Zažijte na vlastní kůži křišťálově čistou kvalitu hovoru, ať 
jste kdekoli - dokonce i v hlučném a větrném prostředí. 
Když se náhlavní soupravu nepoužívá, intuitivně přejde do 
režimu spánku, čímž získáváte více času na volání. 
 

DALŠÍ INFORMACE
JABRA.COM/MOTION

Jabra Motion je k dispozici v různých modelech. Vyberte si ten, 
který nejlépe vyhovuje vašim potřebám připojení a vyřizování 
telefonních hovorů.

VLASTNÍ USTAVENÍ PRO OPTIMÁLNÍ POHODLÍ 
Unikátní design umožňuje nastavit výšku ramene skříně 
reproduktoru pro maximální pohodlí. Pro dokonalé usazení 
jsou k dispozici tři velikosti ušních gelových nástavců.
 
BEZDRÁTOVÝ DOSAH 100 METRŮ JE NEJLEPŠÍ VE SVÉ 
TŘÍDĚ
Už vás nebaví být neustále upoutáni ke stolu? Využijte 
možnost volného pohybu i mimo kancelářské prostory do 
dosahu až 100 metrů od telefonu, aniž byste museli hovor 
přidržet.
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JABRA.COM/MOTION

JABRA MOTION SERIES - PŘEHLED
Varianta Název varianty Popis OPTIMALIZOVÁNO PRO

Jabra Motion Office Náhlavní souprava Bluetooth se 
základnou s dotykovou obrazov-
kou pro stolní telefon, softwarový 
telefon pro VoIP, mobilní telefony 
a tablety 

 � Handsfree komunikace do 100 metrů ze stolního telefonu, 
 softwarového telefonu pro VoIP, mobilních telefonů a tabletů.  

 � Základna s dotykovou obrazovkou pro pohodlné ovládání hovorů,  
dobíjení a sdílení pracovního místa (hot desking).

 � V ceně je USB adaptér a měkké pouzdro na náhlavní soupravu.

Jabra Motion Office MS Náhlavní souprava Bluetooth, 
optimalizovaná pro platformu 
Lync, se základnou s dotykovou 
obrazovkou pro stolní telefon, 
softwarový telefon pro VoIP, 
mobilní telefony a tablety 

 � Optimalizováno pro Microsoft Lync.
 � Handsfree komunikace do 100 metrů ze stolního telefonu, 

softwarového telefonu pro VoIP, mobilních telefonů a tabletů. 
 � Základna s dotykovou obrazovkou pro pohodlné ovládání hovorů, 

dobíjení a sdílení pracovního místa (hot desking).
 � V ceně je USB adaptér a měkké pouzdro na náhlavní soupravu.

Jabra Motion UC Náhlavní souprava Bluetooth 
pro softwarový telefon pro VoIP, 
mobilní telefony a tablety 

 � Handsfree komunikace do 100 metrů ze softwarového telefonu pro 
VoIP, mobilního telefonu nebo tabletu. 

 � USB adaptér umožňuje UC integraci. 
 � Měkké pouzdro v ceně.

Jabra Motion UC MS Náhlavní souprava Bluetooth, op-
timalizovaná pro platformu Lync, 
určená k použití se softwarovým 
telefonem pro VoIP, mobilními 
telefony a tablety 

 � Optimalizováno pro Microsoft Lync.
 � Handsfree komunikace do 100 metrů ze softwarového telefonu pro 

VoIP, mobilního telefonu nebo tabletu. 
 � USB adaptér umožňuje UC integraci. 
 � Měkké pouzdro v ceně.

Jabra Motion UC s cestov-
ní a nabíjecí sadou

Náhlavní souprava Bluetooth 
pro softwarový telefon pro VoIP, 
mobilní telefony a tablety 

 � Handsfree komunikace do 100 metrů ze softwarového telefonu pro 
VoIP, mobilního telefonu nebo tabletu. 

 � USB adaptér umožňuje UC integraci.
 � Kompaktní skladování, dokovací a nabíjecí sada součástí dodávky.

Jabra Motion UC s cestovní 
a nabíjecí sadou MS

Náhlavní souprava Bluetooth, op-
timalizovaná pro platformu Lync, 
určená k použití se softwarovým 
telefonem pro VoIP, mobilními 
telefony a tablety 

 � Optimalizováno pro Microsoft Lync.
 � Handsfree komunikace do 100 metrů ze softwarového telefonu pro 

VoIP, mobilního telefonu nebo tabletu. 
 � USB adaptér umožňuje UC integraci.
 � Kompaktní skladování, dokovací a nabíjecí sada součástí dodávky.

Jabra Motion* Náhlavní souprava Bluetooth pro 
mobilní telefony a tablety 

 � Připojení k mobilnímu telefonu nebo tabletu přes Bluetooth

JABRA MOTION™ SERIES

* Není k dispozici ve všech zemích. Dostupnost lze ověřit u místního obchodního zástupce.
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DATOVÝ LIST

Světelný indikátor Busylight
S indikátorem Busylight se vyvarujete rušení během hovorů 
Jabra Busylight vám pomůže čelit problémům provázejícím otevřená 
kancelářské prostředí, lide si jasně všimnou, že jste na telefonu. Když 
jste „na drátě“, indikátor zčervená a chrání vás před vyrušováním.

Asistent volání
Asistent volání umožňuje hovory přijímat jediným kliknutím
Inteligentní asistent volání Jabra umožňuje hovory přijímat jediným 
kliknutím. Vestavěný pohybový senzor zapne náhlavní soupravu v 
okamžiku, když si ji nasadíte nebo se jí dotknete, a automaticky přijme 
hovor, jakmile ji přiložíte k uchu. Pokud máte náhlavní soupravu již na-
sazenou, můžete přijmout nebo odmítnout hovor pouze pomocí hlasu.

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.

Streamování zvukového obsahu HiFi
Streamování hudby, podcasty a pokyny GPS
Zařízení Jabra Bluetooth® s A2DP vám umožní streamovat hudbu, 
stahovat podcasty, a dokonce i získávat pokyny z navigace GPS v HiFi 
kvalitě, a přinese vám tak lepší zážitek ze zvuku.

Inteligentní kompenzace hlasitosti
Automatické nastavení hlasitosti hovoru
S inteligentním ovládáním hlasitosti Jabra se nyní už nemusíte ovlada-
če hlasitosti ani dotknout. Úroveň hlasitosti se automaticky přizpůsobí 
okolnímu hluku, což vám umožní slyšet osobu na druhém konci, a to 
bez ohledu na místo, kde se právě nacházíte.

Jabra Connect
Přizpůsobte si náhlavní soupravu a ovládejte svá zařízení
Aplikace Jabra Connect aktivně spolupracuje s náhlavní soupravou a 
umožňuje vaše uživatelské zkušenosti přizpůsobit tak, aby odpovídaly 
vašim preferencím, stejně jako ovládat všechny hovory na více 
zařízeních.

Noise Blackout™ 
Zabraňte rušení vlivem hluku na pozadí
Technologie Jabra Noise Blackout™ eliminuje rušivé šumy na pozadí, 
jako jsou vítr, cizí konverzace nebo hluk z okolního provozu, a umožňu-
je tak zvýšit kvalitu vašeho vlastního hlasu. Takže nyní můžete volně 
mluvit, aniž byste museli příliš zvyšovat hlas.

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. 

Úsporný napájecí režim
Automaticky přejde do úsporného napájecího režimu
S úsporným napájecím režimem Jabra Power Nap si nyní můžete 
nechat náhlavní soupravu v autě nebo na stole několik dní a mít ji 
stále ve stavu připravenosti. Zařízení se automaticky přepne do režimu 
spánku, pokud není aktivní. Skvělá funkce řízení spotřeby energie, 
který vám dodává delší dobu hovoru a méně cyklů nabíjení.

SafeTone™
Zvýšená ochrana sluchu
Jabra SafeTone™ zahrnuje Jabra PeakStop™ a Jabra  
IntelliTone™, pokročilou technologii ochrany sluchu. Využijte jasné, 
ostré a automatické 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.

Připojení dotykem
Slouží k připojení zařízení jednoduchým dotykem
Technologie Near Field Communication (NFC) usnadňuje okamžité 
připojení vašeho zařízení Jabra a jeho komunikaci s mobilními 
telefony, tablety a interaktivními značkami. Stačí jen jediný dotyk. 
Stačí současně klepnout na telefon a zařízení Jabra a jste připraveni 
mluvit nebo streamovat hudbu.

Hlasové ovládání
Nechejte se informovat a ovládejte hlasem
Hlasové ovládání Jabra zahrnuje jak hlasové příkazy, tak hlasové 
navádění. Pomocí hlasových příkazů můžete přijmout/odmítnout ho-
vor, přehrávat hudbu, volat zpět apod. Proč zařízení neovládat svými 
slovy. Hlasové navádění vás slovně upozorní na důležité změny 
stavu, například stav připojení nebo stav nabití baterie.

Ochrana proti hlučnosti větru
Zbavte se rušivého hluku větru
Ochrana před hlukem větru umožňuje udržet nit konverzace v 
prostředí pod širým nebem bez jakéhokoli rušení. Procházejte se, 
jezděte na kole, běhejte, pracujte venku a mluvte bez nutnosti 
zvyšovat hlas nebo křičet, aby vás protistrana slyšela.

Výdrž baterie na jedno nabití 8 hodin
Komunikujte až 8 hodin bez starostí o výdrž baterie
Bezdrátové zvukové zařízení by nebylo užitečným nástrojem, kdyby 
nebylo podpořeno neuvěřitelnou výdrží baterie. Přestože se do tak 
malého prostoru vešlo tolik výkonu, stále na jedno nabití vydrží až 8 
hodin. Takže můžete mluvit a pracovat tak dlouho, jak budete chtít.

JABRA MOTION UC/JABRA MOTION OFFICE
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.

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.

UC funkčnost ihned po připojení
Funkčnost ihned po připojení u všech hlavních systémů UC
Zařízení Jabra se vyznačuje intuitivním ovládání hovorů a bezpro-
blémovým 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 100 metrů 
Handsfree komunikace na vzdálenost až 100 metrů
Díky technologii Bluetooth® třídy 1 vám zařízení Jabra umožní 
připojit se k celé řadě zařízení: od chytrých telefonů a tabletů až 
po notebooky. Získáte bezdrátovou mobilitu na vzdálenost až 100 
metrů, takže máte plnou kontrolu nad svými handsfree hlasovými 
řešeními Jabra. Můžete telefonovat či plnit jiné další úkoly podle 
svých potřeb.

JABRA MOTION OFFICE
Funkce Hot Desking
Vybavte mobilní pracovníky flexibilním kancelářským prostředím
Ušetříte čas, peníze a kancelářské prostory a mobilním zaměstnan-
cům dáte pružnější pracovní prostředí. Jabra Motion Office umožňuje 
většímu počtu zaměstnanců používat stejné kancelářské prostory v 
různém čase. Stačí jen náhlavní soupravu připojit k jakékoli základně 
Jabra Motion Office a jste připraveni k práci. 

JABRA.COM/MOTION

PŘÍNOSY VÝROBKŮ JABRA MOTION

JABRA MOTION™ SERIES


