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Více informací najdete na
jabra.cz

Určeno pro jednací 
místnosti
Spolupracujte jednoduchým způsobem v kanceláři 
 i na dálku  

ŘEŠENÍ PRO FIRMY 
Navrženo pro ještě lepší
produktivitu v kanceláři,
mimo ni a na cestách

PRODUKTOVÝ PRŮVODCE
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or
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PANACAST | Inteligentní 180° video řešení
• Videokonferenční řešení s podporou 180° panoramatického 4K videa  

pro přirozenější pohled na malé jednací místnosti.

• Funkce Inteligent Zoom pro automatickou detekci  
účastníků konverzace.

• Funkce Vivid HDR pro dokonalejší zobrazení i v horších  
světelných podmínkách.

• Skutečné řešení typu Plug and Play.

• Certifikováno pro všechny předními video- a audiokonferenční  
řešení včetně Microsoft Teams a Zoom.

SPEAK 810 | Profesionální stolní hlasový komunikátor
• Začněte své telekonference rychleji než dříve díky připojení k počítači  

či mobilnímu telefonu prostřednictvím USB,  
Bluetooth® nebo 3,5mm konektoru

• Špičkový zvuk pro velké konferenční hovory.

• Technologie ZoomTalk pro eliminaci  
rušivých zvuků.

• Intuitivní ovládání hovorů přímo na komunikátoru.

• Pokrytí konferenční místnosti až pro 15 osob.

• Certifikováno pro Skype for Business  
a všechny přední UC platformy.

SPEAK 750 | Profesionální přenosný komunikátor  
s plně duplexním zvukem
• Plně duplexní zvuk umožňuje každému hovořit a současně být slyšen.

• Skutečné řešení typu Plug and Play.

• Výdrž baterie až 11 hodin.

• Intuitivní ovládání hovorů přímo na komunikátoru.

• Dedikované Microsoft Teams tlačítko  
pro zrychlené ovládání.1

• Pokrytí konferenční místnosti až pro 6 osob.  
Možnost spárovat dva komunikátory Speak 750  
pro dvojnásobné pokrytí a stereo zvuk.

• Certifikováno pro Microsoft Teams a všechny  
přední UC platformy.

SPEAK 510 | Osobní hlasový komunikátor s USB a Bluetooth
• Štíhlý a kompaktní design společně s křišťálově čistým zvukem  

vám umožňuje vést konferenci odkudkoliv.

• Skutečné řešení typu Plug and Play.

• Výdrž baterie až 15 hodin.

• Intuitivní ovládání hovorů přímo na komunikátoru.

• Přístup jedním tlačítkem k MS Cortana, Siri® 
nebo Google Assistant™.

• Pokrytí konferenční místnosti až pro 4 osoby.

• Certifikováno pro Skype for Business  
a všechny přední UC platformy.

SPEAK 710 | Profesionální přenosný hlasový komunikátor
• IIntuitivní a snadno použitelný komunikátor se špičkovým zvukem pro bez 

nutnosti školení uživatelů.

• Skutečné řešení typu Plug and Play.

• Výdrž baterie až 15 hodin.

• Intuitivní ovládání hovorů přímo na komunikátoru.

• Přístup jedním tlačítkem k MS Cortana, 
Siri® nebo Google Assistant™.

• Pokrytí konferenční místnosti až pro 6 osob.  
Možnost spárovat dva komunikátory Speak 710  
pro dvojnásobné pokrytí a stereo zvuk.

• Certifikováno pro Microsoft Teams  
a všechny přední UC platformy.

SPEAK 410 | Osobní hlasový komunikátor s USB
• Navrženo pro snadný přenos zvuku. Přenosný konferenční hlasový  

USB komunikátor

• Skutečné řešení typu Plug and Play.

• Intuitivní ovládání hovorů přímo na komunikátoru.

• Pokrytí konferenční místnosti až pro 4 osoby.

• Certifikováno pro Skype for Business  
a všechny přední UC platformy.

KDO JSME
Jabra je vedoucí značka v oblasti řešení pro komunikaci a zvuk. Vytváříme inteligentní náhlavní soupravy

a komunikační nástroje, které pomáhají profesionálům pracovat produktivněji; bezdrátová sluchátka přes hlavu
i do uší přinášejí spotřebitelům lepší hovory, hudbu a média; a jsme průkopníkem v oblasti videokonferenčních řešení. 

Pečlivě navržené. Účelně zkonstruované. Odborně vyrobené.

1  V závislosti na provedení



Určeno pro kontaktní 
centra
Zvyšte spokojenost vašich zákazníků

1 V závislosti na způsobu použití - více podrobností na Jabra.com/Engage   2  V závislosti na provedení   3  Pouze Evolve 30
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ENGAGE 75/65 | Profesionální bezdrátová náhlavní souprava DECT
• Skvěle znějící hovory i v hlučném pracovním prostředí.

• Bezdrátový dosah až 150 m umožňuje mít v jednom prostoru  
až 3x více bezdrátově připojených uživatelů.1 

• Výdrž baterie až 13 hodin.

• Integrovaný indikátor busylight.

• Možnost připojení až k 5 zařízením současně.2 

• Vyspělý mikrofon s potlačením šumu.

• Vylepšená ochrana sluchu.

• Bohatá analytika hovorů.

• Dostupné v provedení stereo a mono.

BIZ 2300 | Profesionální kabelová náhlavní souprava
• Náhlavní souprava do kontaktních center navržená pro vysokou odolnost.

• Prvotřídní zvuk a mikrofon s potlačením hluku.

• Pěnové a koženkové náušníky pro ještě lepší komfort.

• 360° flexibilní otočné raménko mikrofonu.

• Připojení k stolnímu telefonu nebo softphonu  
prostřednictvím USB či QD.2

• USB varianta s programovatelnými tlačítky

• Dostupné v provedení USB-A a USB-C.

ENGAGE 75/65 Convertible | Profesionální bezdrátová náhlavní  
souprava DECT
• Diskrétní náhlavní souprava. Hmotnost pouhých 18g.

• Bezdrátový dosah až 100 m umožňuje mít v jednom prostoru  
až 3x více bezdrátově připojených uživatelů.1

• Výdrž baterie až 9 hodin.

• Integrovaný indikátor busylight.

• Možnost připojení až k 5 zařízením současně.2 

• Vyspělý mikrofon s potlačením šumu.

• Vylepšená ochrana sluchu.

• Bohatá analytika hovorů.

ENGAGE 50 | Profesionální digitální kabelová náhlavní souprava
• Systém 3 mikrofonů s potlačením šumu.

• Širokopásmový stereo zvuk

• Integrovaný vícebarevný indikátor busylight.

• Snadné ovládání hovorů díky příslušenství  
Jabra Engage Link.

• Připojení USB-C a také USB-A prostřednictvím  
příslušenství.

• Vylepšená ochrana sluchu.

• Bohatá analytika hovorů.

BIZ 2400 II | Profesionální kabelová náhlavní souprava
• Prvotřídní zvuk a mikrofon s ultrasilným potlačením hluku.

• Kevlarem zesílený kabel

• Měkké koženkové náušníky a polstrování  
hlavového mostu.

• 360° flexibilní otočné raménko mikrofonu.

• Připojení k stolnímu telefonu nebo softphonu  
prostřednictvím USB či QD.2

• USB varianta s programovatelnými tlačítky  
a ve variantě s Bluetooth

• 3 roky záruka.

PRO 900 SERIES | Profesionální bezdrátová náhlavní souprava
• Jednoduchý design a intuitivní ovládání pro rychlé osvojení uživateli.

• Bezdrátový dosah až 120 m.2

• Výdrž baterie až 12 hodin.2

• Různé styly nošení.2

• Jednoduchá správa a zdarma  
dostupná softwarová vylepšení.
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EVOLVE 75 | Profesionální bezdrátová náhlavní souprava s ANC
• Hlas v HD pro hovory a reproduktorové měniče světové třídy pro hudbu.

• Technologie aktivního potlačení hluku

• Bezdrátový dosah až 30 m

• Integrovaný indikátor busylight.

• Možnost připojení dvou zařízení Bluetooth 
 současně.

• Polstrované koženkové náušníky pro celodenní  
pohodlí.

• Certifikováno pro Skype for Business a všechny  
přední UC platformy

EVOLVE265 | Profesionální bezdrátová náhlavní souprava
• Technologie 3 mikrofonů pro lepší hovory a snadnou spolupráci.

• 360° busylight viditelný ze všech stran.

• Výdrž baterie až 37 hodin.

• Výkonné 40 mm reproduktorové měniče .

• Zcela nový design s náušníky z paměťové pěny  
pro lepší izolaci hluku.

• Certifikováno pro Microsoft Teams a všechny  
přední UC platformy

EVOLVE 65 | Profesionální bezdrátová náhlavní souprava 
• Bezdrátový dosah až 30 m.

• Výdrž baterie až 14 hodin.

• Integrovaný indikátor busylight.

• Možnost připojení dvou zařízení Bluetooth  
současně.

• Certifikováno pro Skype for Business a všechny  
přední UC platformy.

EVOLVE 80 | Profesionální kabelová náhlavní souprava s ANC
• Špičkové pasivní a aktivní potlačení hluku (ANC) 

• Integrovaný indikátor busylight.

• Připojení k mobilním zařízením pomocí 3,5 mm  
konektoru.

• Polstrované koženkové náušníky  
pro celodenní pohodlí.

• Certifikováno pro Skype for Business a všechny  
přední UC platformy.

EVOLVE 40 | Profesionální kabelová náhlavní souprava
• Integrovaný indikátor busylight.

• Inteligentní přepojování hovoru

• Skutečné řešení typu Plug and Play.

• Připojení k mobilním zařízením pomocí 3,5 mm 
konektoru.

• Dostupné v provedení USB-A a USB-C.

• Certifikováno pro Skype for Business a všechny  
přední UC platformy.

• 

EVOLVE 30/20 | Profesionální kabelová náhlavní souprava
• Skutečné řešení typu Plug and Play.

• Připojení k mobilním zařízením pomocí 3,5 mm konektoru.3

• Dostupné v provedení USB-A a USB-C.

• Certifikováno pro Skype for Business a všechny  
přední UC platformy. 

EVOLVE 65e | Profesionální bezdrátová sluchátka do uší 
• Celodenní pohodlí. Pohodlný a lehký design kolem krku a skvěle 

padnoucí sluchátka do uší..

• Profesionální sluchátka do uší optimalizována  
pro použití mimo kancelář.

•  Bezdrátový dosah až 30 m. 

• Výdrž baterie až 13 hodin.

• Možnost připojení dvou zařízení Bluetooth  
současně. 

• Kompletní nastavení zvuku s aplikací Jabra Sound+

• Certifikováno pro Skype for Business a všechny  
přední UC platformy.

EVOLVE 65t | Profesionální plně bezdrátová sluchátka do uší  
s certifikací UC
• Technologie 4 mikrofonů, pro profesionální zvuk na cestách zcela bez drátů.

• Až 5 hodin provozu na jedno nabití baterie, 15 hodin s nabíjecím pouzdrem.

• Možnost připojení dvou zařízení Bluetooth současně.

• Blokuje hluk na pozadí pro lepší koncentraci.

• Kompletní nastavení zvuku s aplikací Jabra Sound+.

•  Přístup jedním tlačítkem k  Amazon Alexa,  
Siri® nebo Google AssistantTM.

• Certifikováno pro Skype for Business a všechny  
přední UC platformy..

STEALTH UC | Profesionální monofonní bezdrátová náhlavní souprava
• Nejmenší a nejstylovější monofonní náhlavní souprava s Bluetoothve své třídě. 

Hmotnost jen 7,9 g.

• Kompatibilní s jakýmkoliv zařízením s Bluetooth.

• Skutečné řešení typu Plug and Play.

• Výdrž baterie až 6 hodin.

• Dodáváno v balení se spárovaným USB adaptérem  
Jabra Link 370.

• Certifikováno pro Skype for Business a všechny  
přední UC platformy.

EVOLVE2 40 | Profesionální kabelová náhlavní soupravat
• Technologie 3 mikrofonů pro lepší hovory a snadnou spolupráci.

• 360° busylight viditelný ze všech stran.

• Výkonné 40 mm reproduktorové měniče.

• Zcela nový design s náušníky z paměťové pěny  
pro lepší izolaci hluku.

• Dostupné v provedení USB-A a USB-C.

• Certifikováno pro Microsoft Teams a všechny  
přední UC platformy.

EVOLVE 75e | Profesionální bezdrátová sluchátka do uší s ANC
• Profesionální zvuk. Přesně jak je chcete nosit – bezdrátová sluchátka do uší. 

• Profesionální sluchátka do uší optimalizována pro použití mimo kancelář.

• Technologie aktivního potlačení hluku  
se třemi mikrofony.  

• Bezdrátový dosah až 30 m. 

• Výdrž baterie až 14 hodin. 

• Integrovaný indikátor busylight. 

• Možnost připojení dvou zařízení Bluetooth současně.

• Certifikováno pro Skype for Business  
a všechny přední UC platformy.

EVOLVE2 85 | Profesionální bezdrátová náhlavní souprava s ANC
• Digitální hybridní aktivní potlačení hluku (ANC) a neuvěřitelná izolace hluku.

• Technologie 10 mikrofonů.

• 360° busylight viditelný ze všech stran.

• Výdrž baterie až 37 hodin.

• Výkonné 40 mm reproduktorové měniče  
s podporou AAC kodeku.

• Celodenní pohodlí díky náušníkům s měkkou  
paměťovou pěnou a ergonomickému designu.

• Certifikováno pro Microsoft Teams a všechny  
přední UC platformy.

Určeno pro kancelář
Zůstaňte produktivní, když pracujete v otevřené 
kanceláři nebo na dálku


