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GN NETCOM 
Dánský podnik se sídlem v německém Rosen-

heimu má za sebou více než 20 let tradice a 

zkušeností. Vyvíjí, vyrábí a prodává po celém 

světě šňůrové a bezšňůrové náhlavní soupra-

vy pod značkou Jabra. Stěžejní oblastí jeho 

činnosti jsou přitom produkty pro profesi-

onální použití v call centrech a kancelářských 

prostředích.

Aby firma GN Netcom mohla svým 

zákazníkům nabídnout vysoce kvalitní produk-

ty, provádí výzkum ve vlastních akustických 

laboratořích v Dánsku. Na více než 420 m2 je 

v různých akustických prostorách a ve vozid-

lech testován zvuk a mikrofonová technika 

nových náhlavních souprav. Podnik úzce spol-

upracuje rovněž s renomovanými výzkumnými 

zařízeními.

Expert na náhlavní soupravy kromě toho profi-

tuje z knowhow své sesterské společnosti GN 

ReSound, jednoho z hlavních výrobců sluch-

adel. Výsledkem jsou produkty, které odrážejí 

nejnovější stav techniky a umožňují uživateli 

zachovávat ergonomicky korektní držení 

těla. Pracovníci jsou motivovanější, pracují 

efektivněji, mohou svým zákazníkům poskyto-

vat lepší služby a práce je více baví.

GN Netcom úzce kooperuje se známý-

mi výrobci a poskytovateli informační a 

telekomunikační techniky a spolupracuje s 

nimi na úrovni vývoje produktů. Díky tomu je 

zajištěno, že náhlavní soupravy Jabra disponu-

jí optimálním stupněm integrace. Uživatelé v 

praxi profitují z toho, že si náhlavní soupravy 

mohou tím nejjednodušším způsobem připojit 

k telefonu nebo počítači.

V roce 1998 zavedla firma 

GN Netcom celosvětově 

první bezdrátovou náhlavní 

soupravu založenou na stan-

dardu DECT - elipsu GN.
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OPTIMALIZACE 
PRACOVIŠTĚ
Náhlavní souprava (headset) je víc než jen 

pomůcka pro telefonování. Slouží k ergo-

nomickému držení těla, zvyšuje komfort 

na pracovišti a umožňuje odvádět efektivní 

práci. Tento katalog Vám má odpovědět na 

tyto otázky:

p Jaké výhody může použití náhlavní 

soupravy přinést?

p Na co byste si při výběru náhlavní soupravy 

měli dát pozor?

p Jaká řešení v oblasti náhlavních souprav 

existují?

p Jakou náhlavní soupravu má smysl pořídit 

do konkrétního podniku?

Nároky v profesním životě se stále mění: 

Telefonujete a současně si děláte poznámky, 

vedle toho běžíte k faxu nebo tiskárně - to 

je každodenní samozřejmost v kancelářích, 

hotelech a jiných pracovních prostředích. 

Potřebujete vést telefonické konference, 

které trvají několik hodin, a zároveň co 

nejrychleji podat kompetentní informace 

zákazníkům. Navzdory neustálým okolním 

hovorům, ťukání do klávesnice a zvonění 

telefonů.

Abyste to všechno zvládli, jste nuceni 

si často vypomáhat tím, že si telefonní 

sluchátko přidržujete ramenem. To vede 

k špatnému držení těla a nevyváženému 

zatížení, které tělo kompenzuje svalovým 

napětím, což může rychle způsobit přetažení 

a podráždění svalů.

Vzhledem ke konstantně vysoké hladině hlu-

ku se dlouhodobě přidává přílišná námaha, 

únava a špatná nálada, což má zase nega-

tivní vliv na rozhovory se zákazníky.

Náhlavní soupravy umožňují optimalizovat 

pracoviště a zajistit pro ně komfortní vyba-

vení.
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k  Informace k přijímání hovorů 

na náhlavní soupravě najde-

te na straně 25

Volné ruce poskytují větší flexibilitu a 

umožňují Vám efektivně pracovat. Během 

hovoru můžete gestikulovat, dělat si poz-

námky, ihned zapracovávat korektury nebo 

vyhledávat podklady. Mnoho věcí je tak 

možné vyřídit ihned bez časově náročných 

volání nazpět.

EFEKTIVNOST

DOSAŽITELNOST
S bezšňůrovou náhlavní soupravou jste 

dosažitelní i tehdy, když jste na cestě k 

tiskárně, ke kolegovi do sousední kanceláře 

nebo k automatu na kávu. Vyzváněcí tón 

je přenášen na náhlavní soupravu a hovor 

můžete přijmout stiskem tlačítka přímo přes 

tuto soupravu.



Náhlavní soupravy a zesilovače s integro-

vanými technologiemi ochrany sluchu posky-

tují uživateli maximální bezpečnost pro jeho 

sluch. Ucho je chráněno před náhlými zvuko-

vými špičkami a průměrná hlasitost příjmu 

je udržována pod hranicí 85 dB, v rámci 

aktuální směrnice EU o ochraně proti hluku. 

Konstantně vysoká hladina hluku může 

působit negativně obzvláště při náročné 

práci. Výkonnost pak polevuje, nároky na 

čas se zvětšují a chyb přibývá. Se správnou 

výbavou náhlavní soupravy je možné snížit i 

všeobecnou úroveň hladinu hluku v kanceláři, 

a zvýšit tak koncentraci.

AKUSTIKA

k  Další informace k tématu 

Akustika najdete na 

straně 10

POCIT POHODY
Pocit pohody na pracovišti je rozhodu-

jícím kritériem pro úspěch a svědomitost. 

Možnost uvolnit se během složitého rozho-

voru nebo si dojít pro kávu v průběhu dlouhé 

telefonické konference může podstatně 

zvýšit motivaci a usnadnit správné jednání 

se zákazníkem. Díky pohodlným a lehkým 

materiálům náhlavní soupravy málem zapo-

menete, že telefonujete.

ERGONOMIE
Telefonování s náhlavní soupravou odlehčuje 

Vašim zádům, ramenům a šíji a umožňuje 

Vám během rozhovoru vstát a protáhnout 

se. S bezdrátovou náhlavní soupravou se 

navíc můžete pohybovat volně po budově. 

Lidská páteř potřebuje pohyb, ale přitom 

většinu průměrného pracovního života stráví-

te vsedě. K tomu se přidává ještě velký podíl 

sezení ve volném čase, což může postupem 

doby vést k nevratným poškozením páteře.
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Náhlavní soupravy, které jsou vybaveny 

mikrofony s technologiemi redukce hluku, 

umožňují dokonalé dorozumění, což je pod-

statným předpokladem pro úspěšné obchod-

ní rozhovory. Díky odfiltrování zvuků/hlasů na 

pozadí a zesílenému přenosu vlastního hlasu 

má zákazník pocit rozhovoru mezi čtyřma 

očima.

KVALITA HOVORU

k  Různé mikrofonové 

technologie najdete na 

straně 8



To, jaké použití která náhlavní souprava umožňuje, je na stránkách s produkty označeno níže 

uvedenými symboly. S náhlavní soupravou, která je určena pro více způsobů použití (multiuse), 

budete nejlépe vybaveni pro případné přenastavení v budoucnu.

KTERÉ KOMUNIKAČNÍ MÉDIUM JE POUŽÍVÁNO?

VHODNÁ NÁHLAVNÍ SOUPRAVA
Pro maximalizaci užitku z investice do náhlavní soupravy je důležité vzít v úvahu individuální 

potřeby pracovníků. Může být smysluplné používat v jednom podniku různé náhlavní soupravy, 

např. v závislosti na konkrétní činnosti, příslušném pracovním prostředí a používaném konco-

vém zařízení.
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PŘIPOJENÍ K MOBILNÍMU 

TELEFONU

Náhlavní soupravy s 

technologií Bluetooth je 

možné bez kabelu spojit s 

mobilním telefonem, který 

Bluetooth podporuje. Ho-

vory je pak možné přijímat 

a ukončovat přímo na náh-

lavní soupravě.

SOUČASNÉ PŘIPOJENÍ K 

NĚKOLIKA KONCOVÝM 

ZAŘÍZENÍM

Některé náhlavní soupravy 

je možné současně spojit 

s různými komunikačními 

médii (technologie Multi-

Point). Tak je možné např. 

bezprostředně po hovoru 

přes pevnou linku přijmout 

hovor na mobilním telefonu.

SPLNĚNÍ SPECIFIKACÍ UC

Tyto náhlavní soupravy 

disponují širokopásmovou 

kvalitou zvuku a v závis-

losti na modelu podporují 

kmitočtové pásmo o šířce 

80 až 16.000 Hz. Jsou 

vybaveny konektorem USB a 

disponují většinou speciální-

mi funkcemi poskytovatelů 

UC.

PŘIPOJENÍ K PEVNÉ 

TELEFONNÍ LINCE

(STOLNÍMU TELEFONU)

Úzkopásmové náhlavní sou-

pravy (narrowband), které 

v souladu s přenosem v 

pevné telefonní síti (PSTN) 

podporují kmitočtové pás-

mo o šířce 300 až 3.400 Hz. 

Náhlavní soupravu je možné 

různým způsobem připojit k 

telefonu.

PŘIPOJENÍ K PC PŘES 

KONEKTOR USB

Náhlavní soupravy, které 

jsou vybaveny konektorem 

USB a dají se hravě snadno 

připojit k PC. Některé náh-

lavní soupravy s připojením 

přes port USB disponují 

širokopásmovou kvalitou 

zvuku, takže v závislos-

ti na modelu podporují 

kmitočtové pásmo o šířce 

80 až 16.000 Hz.

PŘIPOJENÍ K TELEFONU

IP HARDPHONE

(STOLNÍMU TELEFONU) 

Širokopásmové náhlavní 

soupravy, které se dají 

připojit přes konektor QD 

přímo k telefonu IP. Pod-

porují kmitočtové pásmo o 

šířce 150 až 6.800 Hz.

PŘIPOJENÍ K BEZDRÁTO-

VÉMU TELEFONU 

Náhlavní soupravy se přes 

DECT GAP mohou připojit 

k bezdrátovému telefonu, 

které se častěji používají 

v malých obchodech nebo 

domácích kancelářích.

k  Více informací k tématu 

UC najdete na straně 11



Ne vždy všichni pracovníci na všech odděleních mají stejnou potřebu moci během hovoru 

opustit pracoviště. V závislosti na oblasti úkolů může být výhodná šňůrová nebo bezdrátová 

náhlavní souprava.

CO PŘEVAŽUJE U KONKRÉTNÍ ČINNOSTI?

ŠŇŮROVÁ NÁHLAVNÍ SOUPRAVA

Pro pracovníky, kteří by své hovory měli vést 

na pracovišti a nemusejí být dosažitelní 

při pohybu po budově. Pracovní činnost je 

vykonávána výlučně u psacího stolu.

BEZDRÁTOVÁ NÁHLAVNÍ SOUPRAVA

Pro pracovníky, kteří se potřebují volně po-

hybovat, např. aby během telefonátu mohli 

probrat něco s kolegou v sousední kanceláři. 

Tito pracovníci by měli být dosažitelní i 

mimo své pracoviště.

k  Informace k přijímání 

hovorů na náhlavní 

soupravě najdete na 

straně 25
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Správná výbava náhlavní soupravy závisí značnou měrou na konkrétním pracovním prostředí. 

Důležitým kritériem pro výběr varianty je konkrétní chování při telefonování, které je dáno 

příslušnou pracovní činností.

V JAKÉM PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ SE NÁHLAVNÍ SOUPRAVA POUŽÍVÁ?

S náhlavní soupravou na obě uši (Duo Head-

set) se můžete stoprocentně soustředit na 

svého obchodního partnera. Nemusíte se 

potýkat s hlukem v okolí a neruší Vás hovory 

jeho kolegů. Tato varianta se ideálně hodí do 

call centra nebo otevřené kanceláře.

S náhlavní soupravou na jedno ucho (Mono 

Headset) nejste úplně odděleni od svého 

okolí. Tato varianta je optimální pro činnost 

v běžném kancelářském prostředí, která 

nesestává převážně z telefonování.

HLASITÉ KANCELÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ TICHÉ/NORMÁLNÍ KANCELÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ

Aktionsradius ca. 2,5 m

Aktionsradius ca. 2,5 m

A
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 m

Akční rádius cca 2,5 m Akční rádius až 150 m



KTERÁ MIKROFONOVÁ TECHNOLOGIE JE SPRÁVNÁ?
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Mikrofon UNC
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Základní zvuk
Řeč

p Mikrofony 

p Řeč

p Hluk v pozadí

VŠESMĚROVÝ MIKROFON (OMNI)

Standardní mikrofon reaguje na zvuk - jak 

na zvuky na pozadí, tak i na hlasy - ze všech 

směrů a přenáší je stejnou měrou, protože 

zvuk přichází k membráně jen z jedné strany. 

Ideální pro tichá kancelářská prostředí a 

samostatné kanceláře.

MIKROFON S FILTROVÁNÍM HLUKU (NOISE FILTERING)

U mikrofonu s filtrováním hluku přichází zvuk 

k membráně rovněž pouze z jedné strany. Po-

dle toho, jak je mikrofon umístěn daleko od 

úst, se nastavuje citlivost. Čím více napřímo 

je hlas zachycován, tím více zvuků na pozadí 

se odfiltrovává.

MIKROFON NOISEBLACKOUT™

U této technologie lokalizují digitální sig-

nálové procesory (DSP) rušivé okolní zvuky 

pomocí dvou mikrofonů integrovaných na 

vnější straně náhlavní soupravy. Monitoruje 

se časová prodleva mezi příchodem zvuko-

vých vln k oběma mikrofonům: Zvukový sig-

nál ve směru od úst dorazí nejprve k prvnímu 

a s časovou prodlevou k druhému mikrofonu. 

Tento zvuk se zesiluje a předává dál. Jestliže 

signál naproti tomu přichází ze strany 

nebo zezadu, zachycují zvuk oba mikrofony 

současně a potlačí ho. Ideální na cestách.

MIKROFON NOISE CANCELLING (NC)

U mikrofonu s potlačením hluku přicházejí 

zvuky na pozadí k membráně stejnou měrou 

ze dvou stran, tím je z obou stran vytvářen 

stejný tlak, což má za následek, že memb-

rána nevibruje a zvuky se nepřenášejí. Hlas 

uživatele přichází k membráně jen z jedné 

strany, a je tak přenášen. Mikrofon by měl 

být umístěn relativně blízko úst. Ideální pro 

hlasité, otevřené kanceláře a call centra.

MIKROFON ULTRA NOISE CANCELLING (UNC)

U mikrofonu Jabra se silným potlačením 

hluku byla odstraněna mikrofonová kom-

ponenta na vstupu membrány. Tak existují 

dva symetrické otvory, což vede k téměř 

úplnému odstranění zvuků na pozadí. Mikro-

fon musí být správně umístěn (cca 2 cm od 

úst), pak je zachycována pouze řeč. Ideální 

pro extrémně hlasité, otevřené kanceláře!
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Náhlavní soupravy Jabra díky pokrokové technologii a elegantnímu designu zajišťují profesi-

onální image podniku. Vedle lehkých a měkkých materiálů upoutávají také svými individuálně 

řešitelnými styly nošení pro celodenní komfort. Mnoho náhlavních souprav GN Netcom na jedno 

ucho (Mono) zahrnuje v rámci dodávky několik stylů nošení, které je možné jednoduše střídat 

podle přání.

JAKÉMU STYLU NOŠENÍ DÁVÁTE PŘEDNOST?

SPONA ZA KRK

Lehká, prohnutá spona, která se nosí za hla-

vou, a tak je obzvláště šetrná k účesu.

SPONA PŘES HLAVU

Snadno nastavitelná spona, která se nosí přes 

hlavu a poskytuje náhlavní soupravě obzvláště 

dobré držení. Náhlavní soupravy na obě uši 

(Duo) jsou sponou přes hlavu vybaveny vždy.

KROUŽEK NA UCHO 

Kroužek na ucho nastavitelný na různé veli-

kosti, který se nosí přímo na uchu.

HÁČEK ZA UCHO

Flexibilní a měkký háček se nosí za uchem. 

Je opticky velmi decentní a lze velmi snadno 

nasadit i sundat.

Obzvláště pohodlný komfort 

při nošení díky měkkému 

T-kusu

 DESIGN 3 IN 1

V rozsahu dodávky jsou obsaženy tři styly 

nošení (spona přes hlavu / háček za ucho a 

spona za krk, resp. kroužek na ucho).

DESIGN 2 IN 1

V rozsahu dodávky jsou obsaženy dva styly 

nošení (spona přes hlavu a háček za ucho).



SMĚRNICE EU
K příjemnému pocitu na pracovišti patří také 

co nejlepší ochrana před možnými zdroji 

hluku. Aktuální směrnice o ochraně zdraví 

před hlukem a vibracemi při práci požaduje, 

aby nebyly překročeny určité hladiny hluku. 

S dolními a horními spouštěcími hodnota-

mi jsou spojena různá opatření, která musí 

zaměstnavatel dodržovat. Nezávisle na tom 

se zatížení hlukem na pracovištích musejí co 

nejvíce zredukovat.

DOLNÍ SPOUŠTĚCÍ HODNOTA

  p  Nesmí se překročit hladina denní expo-

zice hluku, tzn. denní průměrné zatížení 

(měřeno na 8hodinovém pracovním dni) 80 

dB (A)

  p  Nesmí se překročit špičková hladina akus-

tického tlaku 135 dB (C)

HORNÍ SPOUŠTĚCÍ HODNOTA

  p  Nesmí se překročit hladina denní expo-

zice hluku, tzn. denní průměrné zatížení 

(měřeno na 8hodinovém pracovním dni)  

85 dB (A)

  p  Nesmí se překročit špičková hladina akus-

tického tlaku 137 dB (C)

dB (C) Při měření vysokých a náhlých zvukových špiček 
se používá vážení křivkou C.

dB (A) Při měření průměrných hladin zvuku po určitou dobu 
se používá vážení křivkou A.

dB (C)

dB (A)

Hluk může být různého původu. Může být 

způsoben stroji, přístroji (např. tiskárnou, fa-

xem), hlukem z ulice při otevřeném okně atd. 

Zdrojem přitom může být také komunikační 

médium. Tomuto hluku je možné rychle a 

snadno čelit vhodnými řešeními s náhlavními 

soupravami.

Jestliže náhlavní souprava integruje tech-

nologii SafeTone nebo pokud použijete 

zesilovač Jabra GN8210, omezovač zvuku 

(soundlimiter) GN1220, adaptér USB LINK™ 

220 nebo LINK™ 280, jste maximálně 

chráněni i při častém telefonování.

VŠECHNy NÁHLAVNÍ SOUPRAVy JABRA 

JSOU VyBAVENy:

  p  technologií PeakStop™, tzn. že jsou 

ořezávány náhle se vyskytnuvší zvukové 

špičky nad 118 dB

Některé náhlavní soupravy Jabra integrují:

  p  technologii IntelliTone™, která automati-

cky snižuje hladinu denní expozice hluku 

pod 85 dB

  p  technologii DSP (Digital Signal Proces-

sor), která digitálně optimalizuje řeč nebo 

hudbu, např. potlačuje ozvěnu

OCHRANA PROTI HLUKU

SafeTone =

PeakStop™ + IntelliTone™

k  Další detaily najdete na 

stránkách Spolkového ús-

tavu pro bezpečnost práce 

a pracovní lékařství

   www.baua.de

DOBRÁ AKUSTIKA

10 DOBRÁ AKUSTIKA



SMĚRNICE EU

Jestliže podnik používá Unified Communica-

tions (UC), je tok informací optimalizován. 

Doposud oddělené aplikace orientované na 

přístroje a síť, jako telefonování (tradiční nebo 

VoIP), e-mail, instant messaging, audio- a 

videokonference a internetové konference 

jsou shrnuty na bázi jednotné, integrované 

komunikační platformy. Komunikace v reálném 

čase zaručuje uživatelům kratší komunikační 

trasy a má jim přitom pomoci racionalizovat 

pracovní procesy v podniku, zvýšit produktivitu 

a snížit náklady.

Usnadnění spolupráce nad rámec jednoho 

pracoviště vede k vyššímu stupni informova-

nosti v podniku. Díky tomu jsou pracovníci 

schopni okamžitě reagovat na nové situace 

a urychlovat procesy. Virtuální týmy mohou 

pracovat ve stejné aplikaci a díky propojení do 

sítě společně vytvářet dokumenty, tabulky a 

prezentace.

Pro rychlé a flexibilní reagování na dynamické a aktuální podmínky trhu je dobře fungující komu-

nikace v podniku nezbytností. Aby mohl podnik obstát v tvrdé mezinárodní konkurenci, musí být 

schopen získávat rychleji důležité informace, vyhodnocovat je a předávat odpovědným osobám.

UNIFIED COMMUNICATIONS
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ŘEŠENÍ UC

Teprve použitím náhlavní soupravy při 

telefonování pomocí PC přes softphone 

se současné obsluhování myši a kláves-

nice a vyhledávání v podkladech stává 

pohodlným. Vedle přínosu tohoto 

multitaskingu odpadají díky vynika-

jící kvalitě zvuku obtěžující volání 

nazpět.

Náhlavní souprava podstatným 

způsobem doplňuje Unified Communica-

tions, představuje stavební kámen, který 

kompletuje základní poselství Unified Commu-

nications:  zvýšení efektivnosti a produkti-

vity!

 p  Zdravé držení těla, protože si sluchátko 

nemusíte přidržovat ramenem 

 p  Pocit rozhovoru mezi čtyřma očima díky 

úplnému využití šířky kmitočtového pásma, 

která je k dispozici přes VoIP 

 p  Díky současnému spojení s různými kon-

covými zařízeními (pevná síť, PC a mobilní 

telefon) se vyhnete obtěžujícímu střídání 

sluchátka a náhlavní soupravy

 p  Pohodlná aplikace funkce click to call 

díky vysokému stupni integrace náhlavních 

souprav Jabra UC-Ready

NÁHLAVNÍ SOUPRAVY KOMPLETUJÍ UC



V akustických laboratořích 

„state-of-the-art“ v Kodani 

jsou náhlavní soupravy 

Jabra podrobovány inten-

zivním testům.

PARTNERSTVÍ
GN NETCOM

GN Netcom dlouhodobě a úzce spolupra-

cuje se všemi hlavními výrobci informační 

a telekomunikační techniky pro zajištění 

maximální možné kompatibility a integra-

ce. Pro ty partnery, kteří nabízejí možnost 

certifikace, jsou náhlavní soupravy rovněž 

odpovídajícím způsobem certifikovány.

GN Netcom klade velmi velký důraz na co 

nejlepší kompatibilitu se svými partnery jako 

např. Aastra (Ascotel, DeTeWe, Ericsson), 

Agfeo, Alcatel-Lucent, Aspect, Auerswald, 

Avaya (Tenovis, Nortel), Cisco (Linksys), 

Deutsche Telekom, Funkwerk, innovaphone, 

Microsoft, NEC (Philips), Panasonic, Polycom, 

Samsung, Siemens, snom, Swyx a Tiptel.

Produkty, které úspěšně obstály v přísných 

zkouškách a certifikačním řízení, je možné 

bez problémů spojit s všemi běžnými tele-

fonními systémy a koncovými zařízeními. Již 

ve fázi vývoje se zohledňují předpoklady spe-

cifické pro výrobce, aby bylo možné dosáhn-

out maximálního možného stupně integrace. 

Cílem je umožnit komfort náhlavní soupravy, 

jako je např. přijímání/ukončování hovorů 

na dálku nebo regulace hlasitosti, všem 

partnerům v oblasti technologie. Výsledkem 

této těsné spolupráce mohou být rovněž 

nové standardy jako např. mj. společně s 

firmou Siemens definované rozhraní pro 

bezdrátové náhlavní soupravy „DHSG“ pro 

elektronický příjem hovorů.

GN Netcom klade na své náhlavní sou-

pravy ty nejvyšší nároky. V akustických 

laboratořích „state-of-the-art“ (420 m2) 

v Kodani jsou náhlavní soupravy Jabra 

podrobovány důkladným testům. Vedle 

elektro-akustických zkoušek podle ETSI, TIA 

a rozsáhlých testů materiálu a zatížení se 

společně s partnery rovněž intenzivně testu-

je souhra s různými telefonními systémy 

(stolními telefony a softclients). To přispívá 

ke kontinuálnímu zlepšování produktů.

12 PARTNERSTVÍ GN NETCOM

SPOLUPRÁCE S PARTNERY

Udržování silných partnerství je jedním z předpokladů pro optimalizovaná řešení náhlavních sou-

prav, orientovaná na budoucnost. Čím lepší je spolupráce a technická shoda mezi telefonním 

systémem a náhlavní soupravou, tím lepší funkčnost a užitek z celkového řešení má uživatel.
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k  Která náhlavní souprava 

se hodí k mému telefonu 

www.meinheadset.de

Intenzivní spolupráce doplňuje a rozšiřuje 

řešení s náhlavními soupravami Jabra a 

zvyšuje stupeň integrace. Tak např. existu-

jí vlastní varianty náhlavních souprav pro 

Microsoft Office Communicator nebo Cisco 

IP Communicator. V případě potřeby GN Net-

com vyvíjí speciální kabely nebo adaptéry. 

Toto je výsledek společné práce:

  p  Vysoký stupeň integrace náhlavních 

souprav Jabra snižuje potřebu podpory 

(supportu)

 p  Snadné produkty plug & play, které jsou 

ihned připraveny k použití bez nákladných 

instalací 

  p  Kompetentní tým podpory, kterým 

společnost GN Netcom disponuje, je 

kromě vlastních produktů seznámen s 

koncovými zařízeními všech důležitých 

výrobců 

  p  Praktické přehledy kompatibility 

usnadňují výběr

PŘIDANÁ HODNOTA PRO UŽIVATELE

Dříve než jsou produkty Jabra schváleny s 

konečnou platností k prodeji, zajišťují roz-

sáhlé testy kvalitu, funkčnost a kompatibilitu 

v praxi - také mimo laboratoř. To znamená, 

že náhlavní soupravy Jabra jsou podrobně 

vyzkoušeny ještě před uvedením na trh.

Výsledkem těchto časově a finančně náklad-

ných zkoušek je intuitivní obsluha, jedno-

duchá instalace a mnohost funkcí.

Kromě rozhovoru se svým odborným pro-

dejcem si můžete na stránkách  

www.meinheadset.de po zadání mode-

lu telefonu vyhledat vhodnou náhlavní 

soupravu. Zkusíte-li různá zadání, můžete 

se tak v klidu seznámit s problematikou 

náhlavní soupravy a popřípadě si ještě 

jednou nechat zobrazit zajímavá témata. 

Někteří prodejci nabízejí vedle podrob-

ného poradenství testovací zapojení pro 

zjištění optimální náhlavní soupravy.

PŘEHLEDY KOMPATIBILITY



JABRA SÉRIE
PRO™ 9400

p  Dotykově ovládaný displej (touch-

screen) pro snadnou instalaci a 

obsluhu

p   Technologie SafeTone pro nejlepší 

ochranu sluchu

p  Minimální spotřeba energie díky 

Jabra IntelliPower

p  Měkké náušníky z pěnové hmoty 

Memory pro optimální přizpůsobení 

se tvaru ucha

p  Rovněž jako náhlavní souprava na 

obě uši (Duo)

Obr.: JABRA Pro™ 9470

 Informace o tom, které náh-
lavní soupravy jsou certifikova-
né TCO’07, najdete na adrese 
www.jabra.com/de/tco

až 150 m

Integrovaná technologie
SafeTone

Pěnová
hmota Memory

Dotykový panel

Te
le
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n
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ov
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í k

ab
el

USB

Připojovací kabel

až 10 m

Magnet pro snadné
vsazení náhlavní soupravy Sklopný

barevný displej

14 BEZDRÁTOVÉ NÁHLAVNÍ SOUPRAVY - SÉRIE

DECT 
(1.8 GHz)



JABRA Pro™ 9470 JABRA Pro™ 9460 JABRA Pro™ 9460 Duo

Použití 
((viz také s. 6)

Přenosový standard  
(viz také s. 24)

Dosah až 150 m až 150 m až 150 m

Hovorová doba nastavitelná:
- úzké pásmo: 10 hod.
- široké pásmo: 8 hod.

nastavitelná:
- úzké pásmo: 10 hod.
- široké pásmo: 8 hod.

nastavitelná:
- úzké pásmo: 10 hod.
- široké pásmo: 8 hod.

Šířka kmitočtového 
pásma

nastavitelná:
- široké pásmo: PC 150 - 6.800 Hz
- úzké pásmo: 300 - 3.400 Hz

nastavitelná:
- široké pásmo: PC 150 - 6.800 Hz
- úzké pásmo: 300 - 3.400 Hz

nastavitelná:
- široké pásmo: PC 150 - 6.800 Hz
- úzké pásmo: 300 - 3.400 Hz

Reproduktor(y) Mono Mono Duo

Mikrofon  
(viz také s. 8)

NoiseBlackout™ Noise Cancelling
(potlačení hluku)

Noise Cancelling
(potlačení hluku)

Raménko mikrofonu MidiBoom
(pevné)

FlexBoom
(flexibilní)

FlexBoom
(flexibilní)

Styly nošení  
(viz také s. 9)

v rozsahu dodávky:
- spona přes hlavu
- háček za ucho
- spona za krk

v rozsahu dodávky:
- spona přes hlavu
- háček za ucho
volitelně:
- spona za krk

- spona přes hlavu

Materiál náušník z pěnové hmoty
Memory

náušník z pěnové hmoty
Memory

náušníky z pěnové hmoty 
Memory

Akustická ochrana  
(viz také s. 10)

- DSP
- SafeTone(PeakStop™+ Intel-
liTone™)

- DSP
- SafeTone(PeakStop™ + Intel-
liTone™)

- DSP
- SafeTone(PeakStop™ + Intel-
liTone™)

Zvláštní vlastnosti - barevný dotykově ovládaný 
displej 2,4“ (touchscreen)
- IntelliPower pro minimální 
spotřebu proudu
- integrovaná technologie Blue-
tooth® v základnové stanici
- multifunkční tlačítko & dotyko-
vý panel
- akubaterie s funkcí rychlona-
bíjení

- barevný dotykově ovládaný 
displej 2,4“ (touchscreen)
- IntelliPower pro minimální 
spotřebu proudu
- multifunkční tlačítko & doty-
kový panel
- akubaterie s funkcí rychlona-
bíjení

- barevný dotykově ovládaný 
displej 2,4“ (touchscreen)
- IntelliPower pro minimální 
spotřebu proudu
- multifunkční tlačítko & dotyko-
vý panel
- akubaterie s funkcí rychlona-
bíjení

Obr.: JABRA Pro™ 9470

15BEZDRÁTOVÉ NÁHLAVNÍ SOUPRAVY - SÉRIE

JABRA SÉRIE PRO™ 9400

DECT (1,8 GHz), část technologie CAT-iq (nový 
širokopásmový standard „G.722 codec“)

DECT (1,8 GHz), část technologie CAT-iq (nový 
širokopásmový standard „G.722 codec“)

DECT (1,8 GHz), část technologie CAT-iq (nový 
širokopásmový standard „G.722 codec“)
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JABRA SÉRIE
GO™ 6400

p  Dotykově ovládaný displej (touch-

screen) pro snadnou instalaci a 

obsluhu

p  Technologie SafeTone pro nejlepší 

ochranu sluchu

p  Malá, lehká náhlavní souprava v 

decentní optice 

p  Jabra IntelliPower pro minimální 

spotřebu proudu 

Integrovaná technologie 
SafeTone

až 100 m

Multifunkční tlačítko 
/ dotykový panel

Sklopný barevný 
displej

Obr.: JABRA GO™ 6470

Informace o tom, které náh-
lavní soupravy jsou certifikova-
né TCO’07, najdete na adrese 
www.jabra.com/de/tco

Te
le
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n

Př
ip
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ov

ac
í k

ab
el

USB

Připojovací kabel

až 25 m
(závisí na

mobilním telefonu)

Magnet pro snadné
vsazení náhlavní soupravy
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JABRA GO™ 6470 JABRA GO™ 6430

Použití 
((viz také s.)

Přenosový standard  
(viz také s. 24)

Dosah - PC & pevná síť: až 100 m
- mobilní telefon (s 2. třídou Bluetoo-
th): až 25 m

- PC & pevná síť: až 100 m
- mobilní telefon (s 2. třídou Bluetoo-
th): až 25 m

Hovorová doba 6 hod. 6 hod.

Šířka kmitočtového 
pásma

PC 150–6.800 Hz
PSTN 300–3.400 Hz

150–6.800 Hz

Reproduktor(y) Mono Mono

Mikrofon 
(viz také s. 8)

NoiseBlackout™ NoiseBlackout™

Raménko mikrofonu pevné pevné

Styly nošení   
(viz také s. 9)

v rozsahu dodávky:
- spona přes hlavu
- háček za ucho
volitelně:
- spona za krk

v rozsahu dodávky:
- spona přes hlavu
volitelně:
- háček za ucho
- spona za krk

Materiál háček za ucho je z několika měk-
kých, flexibilních plastových dílů

háček za ucho je z několika měk-
kých, flexibilních plastových dílů

Akustická ochrana 
(viz také s. 10)

- DSP
-  SafeTone  

(PeakStop™ + IntelliTone™)

- DSP
-  SafeTone  

(PeakStop™ + IntelliTone™)

Zvláštní vlastnosti - barevný dotykově ovládaný displej 
2,4“ (touchscreen)
- IntelliPower pro minimální spotře-
bu proudu
- multifunkční tlačítko & dotykový 
panel
- cestovní nabíječka v rozsahu 
dodávky
- akubaterie s funkcí rychlonabíjení

- barevný dotykově ovládaný displej 
2,4“ (touchscreen)
- IntelliPower pro minimální spotře-
bu proudu
- multifunkční tlačítko & dotykový 
panel
- cestovní nabíječka v rozsahu 
dodávky
- akubaterie s funkcí rychlonabíjení

Speciální varianty  
((viz také s. 13)

 

JABRA SÉRIE GO™ 6400

Obr.: JABRA GO™ 6470
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JABRA SÉRIE
GN9300E

p  Technologie dvou mikrofonů 

pro zlepšenou redukci hluku

p  Možnost DECT GAP 

p  Na přání: výměnná akubate-

rie pro telefonování nonstop

Noise Cancelling
(potlačení hluku) 
Dva mikrofony

3 styly nošení
v rozsahu dodávky

 Také možnost
DECT GAP

Integrovaná technologie 
SafeTone

Obr.: Jabra GN9350e

Informace o tom, které náh-
lavní soupravy jsou certifikova-
né TCO’07, najdete na adrese 
www.jabra.com/de/tco

až 120 m

Te
le
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n
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USB

Připojovací kabel

DECT Headset
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Jabra GN9330e Jabra GN9350e Jabra GN9330e USB

Použití 
(viz také s. 6)

Přenosový standard  
(viz také s. 24)

Dosah až 120 m až 120 m až 120 m

Hovorová doba 9 hod. - režim PC: 6 hod.
- režim PSTN: 9 h

6 hod.

Šířka kmitočtového 
pásma

300–3.400 Hz - PC: 150–6.800 Hz
- PSTN: 300–3.400 Hz

150–6.800 Hz

Reproduktor(y) Mono Mono Mono

Mikrofon 
(viz také s. 8)

Noise-Cancelling
(dva mikrofony)

Noise-Cancelling
(dva mikrofony)

Noise-Cancelling
(dva mikrofony)

Raménko mikrofonu pevné pevné pevné

Styly nošení  
(viz také s. 9)

v rozsahu dodávky:
- spona přes hlavu
- háček za ucho
volitelně:
- spona za krk

v rozsahu dodávky:
- spona přes hlavu
- háček za ucho
- spona za krk

v rozsahu dodávky:
- spona přes hlavu
- háček za ucho
volitelně:
- spona za krk

Materiál

Akustická ochrana   
(viz také s. 10)

PeakStop™ -  DSP
-  SafeTone  

(PeakStop™ + IntelliTone™)

PeakStop™ 

Zvláštní vlastnosti - indikace stavu akubaterie 
pomocí LED diody
- volitelně: přídavná akubaterie 
se samostatnou přihrádkou 
pro nabíjení

- funkce 2 v 1 (PC a PSTN)
- indikace stavu akubaterie 
pomocí LED diody
- volitelně: přídavná akubaterie 
se samostatnou přihrádkou 
pro nabíjení
- funkce telefonické konferen-
ce s max. čtyřmi náhlavními 
soupravami

- indikace stavu akubaterie 
pomocí LED diody
- volitelně: přídavná akubaterie 
se samostatnou přihrádkou pro 
nabíjení

Speciální varianty  
(viz také s. 13)

JABRA SÉRIE GN9300E

DECT Headset

Obr.: Jabra GN9350e

DECT HeadsetDECT Headset
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JABRA SÉRIE
GN9120

p  U varianty Mono na výběr tři 

různé mikrofony

p  Rovněž možnost varianty Duo

p  K dostání verze DECT GAP

p  Funkce telefonické konference

Funkce telefonické konference

Tři různé mikrofony 
na výběr

Obr.: Jabra GN9120

Informace o tom, které náh-
lavní soupravy jsou certifikova-
né TCO’07, najdete na adrese 
www.jabra.com/de/tco

Telefon

Připojovací kabelaž 150 m

DECT Headset

Rovněž možnost 
varianty Duo

K dostání verze
DECT GAP
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Jabra GN9120 Jabra GN9120 Duo Jabra GN9120 DG

Použití 
(viz také s. 6)

Přenosový standard  
(viz také s. 24)

Dosah až 150 m až 150 m až 150 m

Hovorová doba 12 hod. 12 hod. 12 hod.

Šířka kmitočtového 
pásma

300–3.400 Hz 300–3.400 Hz 300–3.400 Hz

Reproduktor(y) Mono Duo Mono

Mikrofon 
(viz také s. 8)

na výběr mezi:
- Noise Cancelling (potlačení 
hluku)
- Noise Filtering (filtrování 
hluku)
- všesměrový

Noise Cancelling
(potlačení hluku)

Noise Filtering
(filtrování hluku)

Raménko mikrofonu - Noise Cancelling: FlexBoom 
(flexibilní)
- Noise Filtering: MidiBoom 
(pevné)
- všesměrový mikrofon: Micro-
Boom (pevné)

FlexBoom
(flexibilní)

MidiBoom
(pevné)

Styly nošení  
(viz také s. 9)

v rozsahu dodávky:
- spona přes hlavu
- háček za ucho

 spona přes hlavu v rozsahu dodávky:
- spona přes hlavu
- háček za ucho

Materiál

Akustická ochrana   
(viz také s. 10)

PeakStop™ PeakStop™ PeakStop™ 

Zvláštní vlastnosti funkce telefonické konference 

s max. čtyřmi náhlavními 

soupravami

funkce telefonické konferen-
ce s max. čtyřmi náhlavními 
soupravami

JABRA GN9120 SERIE

DECT Headset

Obr.: Jabra GN9120

DECT HeadsetDECT Headset
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JABRA M5390 USB
&
JABRA BT530 USB

p  Ideální na cestách

p  Technologie MultiPoint pro 

paralelní spojení s mobilním 

telefonem & PC/notebookem

p  USB dongle a nabíjecí kabel 

USB v rozsahu dodávky

Háček za ucho - s kloubem pro 
optimální přizpůsobení se tvaru ucha

Dlouhý mikrofon pro co nejlepší 
polohu u úst

Širokopásmový 
USB dongle pro PC

Vypínač

2 různé háčky za 
ucho

Obr.: Jabra M5390 USB

 Informace o tom, které náh-
lavní soupravy jsou certifikova-
né TCO’07, najdete na adrese 
www.jabra.com/de/tco

až 25 m
(závisí na mobilním telefonu)

přes USB dongle 
až 70 m

USB dongle pro PC

Obr.: Jabra BT530 USB

až 10 m přes USB dongle
až 10 m

Tlačítko pro přepínání 
nahlas/potichu
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Jabra M5390 USB Jabra BT530 USB

Použití 
(viz také s. 6)

Přenosový standard  
(viz také s. 24)

Dosah - PC: až 70 m
- mobilní telefon: až 25 m

až 10 m

Hovorová doba 9 hod. 4 hod.

Šířka kmitočtového 
pásma

PC: 150 - 6.800 Hz
mobilní telefon: 300 - 3.400 Hz

300–3.400 Hz

Reproduktor(y) Mono Mono

Mikrofon 
(viz také s. 8)

Noise Filtering
(filtrování hluku)

NoiseBlackout™

Raménko mikrofonu pevné pevné

Styly nošení  
(viz také s. 9)

v rozsahu dodávky:
- spona přes hlavu
- háček za ucho
volitelně:
- spona za krk

v rozsahu dodávky:
- dvě spony přes hlavu - různá 
velikost

Materiál

Akustická ochrana   
(viz také s. 10)

- PeakStop™ 
- DSP

- PeakStop™ 
- DSP

Zvláštní vlastnosti - eSCO Bluetooth
- širokopásmový dongle

- A2DP pro poslech hudby

Speciální varianty  
(viz také s. 13)

JABRA M5390 SERIE

Obr.: Jabra M5390 USB

Obr.: Jabra BT530 USB



24 PŘENOSOVÝ STANDARD

Digital Enhanced Cordless Telecommunica-

tions (DECT) je rádiová technologie, která 

je ideálně vhodná pro síťové aplikace a pro 

přenos řeči a dat s dosahem až několika 100 

m (na volném prostranství). Jedná se o ves-

krze digitální komunikační technologii, která 

navzájem bez kabelu spojuje dvě nebo více 

zařízení. Nabízí vysokou kvalitu řeči a vysoký 

stupeň bezpečnosti. Přenos je zašifrovaný.

Nový standard s označením CAT-iq znamená 

„Cordless Advanced Technology - internet 

and quality“ a představuje podstatný impulz 

v konvergenci přenosu řeči, širokopásmových 

aplikací a multimédií. Vedle přenosu řeči může 

CAT-iq zahrnovat rovněž internetové služby. 

CAT-iq je založen na technologii DECT a využívá 

stejný kmitočtový rozsah. Je kompatibilní se 

standardem DECT. GN Netcom používá u své 

nové série náhlavních souprav část této tech-

nologie, nový širokopásmový standard „G.722 

codec“.

TECHNOLOGIE DECT

Technologie Bluetooth® poskytuje s koncovými 

zařízeními, která podporují 1. třídu, vylepšený 

akční rádius až 100 m namísto původních 10 

m. Bluetooth je standard pro rádiové spojení a 

bezkabelovou komunikaci mezi elektronickými 

přístroji. Není zapotřebí žádný viditelný kontakt. 

Přístroje se dorozumívají tím, že se informují o 

svých profilech. Takové profily stanovují, které 

funkce a pomocí kterých parametrů je možné 

aktivovat.

TECHNOLOGIE BLUETOOTH®

PŘENOSOVÝ STANDARD

až 150 metrů

Připojovací 
kabel k USB

Připojovací 
kabel k telefonu

Základnová 
stanice
DECT

až 25 metrůaž 100 metrů

Připojovací 
kabel k USB

Připojovací 
kabel k telefonu

Základnová 
stanice 

Bluetooth® závisí na
mobilním
telefonu

DECT Headset

Nová náhlavní souprava Jabra PRO™ 9470 

kombinuje oba přenosové standardy současně. 

Základnová stanice integruje technologii DECT 

pro spojení s náhlavní soupravou a technologii 

Bluetooth pro spojení s mobilním telefonem. 

Díky tomu je v kanceláři i s mobilním tele-

fonem možný dosah až 150 m. Rovněž při 

pohybu po budově jste přes mobil snadno 

dosažitelní, aniž byste ho museli nosit s sebou.

KOMBINACE TECHNOLOGIE DECT & BLUETOOTH

až 10 metrů

závisí na
mobilním telefonu

až 150 metrů

Připojovací 
kabel k USB

Připojovací 
kabel k telefonu

Základnová stanice 
DECT & Bluetooth®
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PŘIPOJENÍ BEZDRÁTOVÝCH 
NÁHLAVNÍCH SOUPRAV

Základnovou stanici náhlavní soupravy je možné 

připojit k telefonu pomocí připojovacího kabelu 

přímo přes rozhraní pro náhlavní soupravu nebo 

pro sluchátko telefonu. Připojovací zdířky na 

základnové stanici jsou označeny příslušnými 

symboly. Náhlavní souprava je se základnovou 

stanicí spojena přes DECT nebo Bluetooth®.

1. MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ K 
STOLNÍMU TELEFONU

Náhlavní soupravy se k PC/notebooku připojují přes přípojku USB na základnové stanici nebo 

přes USB dongle Bluetooth. Pro použití náhlavní soupravy v kombinaci s PC/notebookem 

doporučujeme nainstalovat Jabra PC-Suite, což je balík počítačových programů, které umožňují 

nakonfigurovat přístroje Jabra, aktualizovat jejich firmware a řídit podporovaný softphone 

tlačítky na náhlavní soupravě. Software si můžete zdarma stáhnout na adrese  

www.jabra.com/de/PCSuite.

2. MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ K PC/NOTEBOOKU

ELEKTRONICKÝ PŘÍJEM HOVORŮ

Elektronický příjem hovorů (EHS) na náhlavní 

soupravě je možný, pokud telefon splňuje 

specifické požadavky výrobce. Odborný 

prodejce ví, které kombinace jsou tu možné. 

V tomto případě můžete hovory jednoduše 

a pohodlně přijímat a ukončovat tlačítkem 

na náhlavní soupravě, bez ohledu na to, 

kde se právě nacházíte. Pro mnoho výrobců 

telefonů nabízí GN Netcom speciální kabely/

adaptéry EHS.

MECHANICKÝ PŘÍJEM HOVORŮ:

GN1000 RHL

Pokud u telefonu neexistuje možnost elektro-

nického příjmu hovorů, může se použít me-

chanické zařízení pro zvedání sluchátka Jabra 

GN1000 RHL (remote handset lifter). Když 

zazvoní telefon, je díky technologii magne-

tického senzoru vyslán signál do základnové 

stanice náhlavní soupravy, který informuje o 

příchozím hovoru. Poté v náhlavní soupravě 

zazní vyzváněcí tón. Přijetím hovoru na náh-

lavní soupravě dojde k zvednutí sluchátka na 

telefonu.

REMOTE CALL CONTROL (RCC)

Když softphone podporuje tuto funkci, je 

možné přes rozhraní RCC přímo přes náh-

lavní soupravu přijímat a ukončovat na dálku 

 

hovory, regulovat hlasitost a aktivovat funkci 

Mute (vypnutí mikrofonu).



JABRA SÉRIE
BIZ™ 2400

p  Rozšířená záruka 3 roky

p  Raménko mikrofonu je 

otočné o 3600 a odolné proti 

zlomení

p  Zesílený kabel Kevlar a klou-

by z chirurgické oceli

p  Zlaté kontakty pro 

křišťálově čistý přenos řeči

26 ŠňůROVÉ NÁHLAVNÍ SOUPRAVY - SÉRIE

Regulace hlasitosti
a dvě programovatelná 

tlačítka

Raménko mikrofonu
otočné o 3600

Zlaté kontakty

Prodyšná
konstrukce

Antialergická 
chirurgická ocel

Saténová kůže

Technologie
Bluetooth®

Informace o tom, které náh-
lavní soupravy jsou certifikova-
né TCO’07, najdete na adrese 
www.jabra.com/de/tco

Obr.: Jabra BIZ™ 2400 USB

až 10 m 
(závisí na mobilním telefonu)

Připojovací kabel USB
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Jabra BIZ™ 2400 Jabra BIZ™ 2400 USB Jabra BIZ™ 2400 IP

Použití 
(viz také s. 6)

Šířka kmitočtového 
pásma

300–3.400 Hz 80–16.000 Hz 150–6.800 Hz

Reproduktor(y) na výběr mezi Mono a Duo Duo Mono

Mikrofon 
(viz také s. 8)

na výběr mezi:
- všesměrový
- Noise Cancelling (potlačení 
hluku)
- Ultra Noise Cancelling (silné 
potlačení hluku)

Noise Cancelling
(potlačení hluku)

Noise Cancelling
(potlačení hluku)

Raménko mikrofonu FreeSpin
(flexibilní)

FreeSpin
(flexibilní)

FreeSpin
(flexibilní)

Styly nošení  
(viz také s. 9)

Mono v rozsahu dodávky:
(lze nosit na obou stranách)

- spona přes hlavu
- háček za ucho
- spona za krk
Duo:
- spona přes hlavu

spona přes hlavu Mono v rozsahu dodávky:
(lze nosit na obou stranách)

- spona přes hlavu
- háček za ucho
- spona za krk

Materiál - ultrazesílený kabel Kevlar
- klouby z chirurgické oceli
- neodym
- náušníky ze saténové kůže
- zlaté kontakty pro zvuk a 
stabilitu

- ultrazesílený kabel Kevlar
- klouby z chirurgické oceli
- neodym
- náušníky ze saténové kůže
- zlaté kontakty pro zvuk a 
stabilitu

- ultrazesílený kabel Kevlar
- klouby z chirurgické oceli
- neodym
- náušníky ze saténové kůže
- zlaté kontakty pro zvuk a 
stabilitu

Akustická ochrana   
(viz také s. 10)

PeakStop™ -  DSP
-  SafeTone  

(PeakStop™ + IntelliTone™)

PeakStop™ 

Zvláštní vlastnosti raménko mikrofonu otočné o 
3600

- raménko mikrofonu otočné 
o 3600

- funkce přímo přes kolébkový 
spínač (kabel):
- regulace hlasitosti
- 2 tlačítka: příjem a ukončova-
ní hovorů (PC)
- 2 volně programovatelná 
tlačítka
- integrovaná technologie  
Bluetooth®
- A2DP

raménko mikrofonu otočné o 
3600

Speciální varianty  
(viz také s. 13)

JABRA SÉRIE BIZ™ 2400

Prodyšná
konstrukce

Obr.: Jabra BIZ™ 2400 USB



JABRA SÉRIE
GN2100

p  Oceněný design 

p  Na výběr různé náušníky

p  Kroužek na ucho jako spe-

ciální styl nošení u varianty 

Mono

p  Speciální varianta pro nosi-

tele sluchadel Jabra GN2100 

TC
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Přizpůsobitelný kroužek
na ucho

Na přání: ochrana proti větru,
z pěnové hmoty

Na výběr tři různé 
náušníky

Obr.: Jabra GN2100 NC Mono

 Informace o tom, které náh-
lavní soupravy jsou certifikova-
né TCO’07, najdete na adrese 
www.jabra.com/de/tco

Připojovací kabel

pro telefon
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Jabra GN2100 Jabra GN2100 USB Jabra GN2100 IP

Použití 
(viz také s. 6)

Šířka kmitočtového 
pásma

300–3.400 Hz 80–15.000 Hz 150–6.800 Hz

Reproduktor(y) na výběr mezi Mono a Duo Duo na výběr mezi Mono a Duo

Mikrofon 
(viz také s. 8)

na výběr mezi:
- všesměrový
- Noise Cancelling (potlačení 
hluku)
- Ultra Noise Cancelling (silné 
potlačení hluku)

Noise Cancelling
(potlačení hluku)

na výběr mezi:
- všesměrový
- Noise Cancelling (potlačení 
hluku)
- Ultra Noise Cancelling (silné 
potlačení hluku)

Raménko mikrofonu - FlexBoom: 
při variantě (Ultra) Noise Can-
celling (flexibilní)
- MicroBoom: 
u všesměrového mikrofonu 
(pevné)

FlexBoom
(flexibilní)

- FlexBoom: 
při variantě (Ultra) Noise Can-
celling (flexibilní)
- MicroBoom: 
u všesměrového mikrofonu 
(pevné)

Styly nošení  
(viz také s. 9)

Mono v rozsahu dodávky:
- spona přes hlavu
- háček za ucho
- kroužek na ucho
volitelně:
- spona za krk
Duo:
- spona přes hlavu

spona přes hlavu Mono v rozsahu dodávky:
- spona přes hlavu
- háček za ucho
- kroužek na ucho
volitelně:
- spona za krk
Duo:
- spona přes hlavu

Materiál

Akustická ochrana   
(viz také s. 10)

PeakStop™ PeakStop™ PeakStop™ 

Zvláštní vlastnosti HiFi Stereo

Speciální varianty  
(viz také s. 13)

 TC pro nositele sluchadel

JABRA SÉRIE GN2100



JABRA SÉRIE
GN2000

p  Na výběr náušníky z pěnové 

hmoty nebo koženky

p  Velké náušníky - King Size

p  Vyměnitelný SoundTube jako 

příslušenství
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Náušníky z dvou
alternativních materiálů

Vyměnitelný SoundTube
(u všesměrového mikrofonu) 

Náušníky King Size

Obr.: Jabra GN2000, všesměrový 
mikrofon, Duo

 Informace o tom, které náh-
lavní soupravy jsou certifikova-
né TCO’07, najdete na adrese 
www.jabra.com/de/tco

Připojovací kabel

pro telefon
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Jabra GN2000 Jabra GN2000 USB Jabra GN2000 IP

Použití 
(viz také s. 6)

Šířka kmitočtového 
pásma

300–3.400 Hz 150–6.800 Hz 150–6.800 Hz

Reproduktor(y) na výběr mezi Mono a Duo Duo na výběr mezi Mono a Duo

Mikrofon  
(viz také s. 8)

na výběr mezi:
- všesměrový
- Noise Cancelling (potlačení 
hluku)

všesměrový na výběr mezi:
- všesměrový
- Noise Cancelling (potlačení 
hluku)

Raménko mikrofonu - Noise Cancelling: FlexBoom 
(flexibilní)
- všesměrový: SoundTube 
(flexibilní)

SoundTube 
(flexibilní)

- Noise Cancelling: FlexBoom 
(flexibilní)
- všesměrový: SoundTube (fle-
xibilní)

Styly nošení  
(viz také s. 9)

spona přes hlavu spona přes hlavu spona přes hlavu

Materiál na výběr náušníky z koženky 
nebo pěnové hmoty

na výběr náušníky z koženky 
nebo pěnové hmoty

na výběr náušníky z koženky 
nebo pěnové hmoty

Akustická ochrana  
(viz také s. 10)

PeakStop™ PeakStop™ PeakStop™ 

Zvláštní vlastnosti vyměnitelný SoundTube - vyměnitelný SoundTube
- u Microsoft & Cisco navíc 
varianta Mono (a NC)

vyměnitelný SoundTube

Speciální varianty  
(viz také s. 13)   

JABRA GN2000 SERIE
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JABRA SÉRIE
GN1900

p  Ohebný konec mikrofonu

p  Cenově výhodný model pro ty, 

kdo si pořizují svou první náh-

lavní soupravu

p  Verze USB jako Mono a Duo

Flexibilní konec 
mikrofonu, který je možné 

ohnout do všech směrů

Jabra GN1900 Jabra GN1900 USB

Použití 
(viz také s. 6)

Šířka kmitočtového 
pásma

300–3.400 Hz 160–6.800 Hz

Reproduktor(y) Mono & Duo Mono & Duo

Mikrofon  
(viz také s. 8)

Noise Cancelling
(potlačení hluku)

Noise Cancelling
(potlačení hluku)

Raménko mikrofonu flexibilní
(ohebný konec)

flexibilní
(ohebný konec)

Styly nošení  
(viz také s. 9)

spona přes hlavu spona přes hlavu

Materiál

Akustická ochrana  
(viz také s. 10)

PeakStop™ PeakStop™ 

Obr.: Jabra GN1900 Mono

Připojovací

kabel pro telefon



JABRA BIZ™ 620 USB & 
JABRA DIAL™ 520 OC

p  Speciálně pro Microsoft® Office 

Communicator 

p  Širokopásmová kvalita zvuku

p  Remote call control přes tlačítka

p  Jednoduchá řešení plug & play

33ŠňůROVÉ NÁHLAVNÍ SOUPRAVY - SÉRIE

Obr.: Jabra GN1900 Mono

Jabra BIZ™ 620 USB Jabra DIAL™ 520 OC

Použití 
(viz také s. 6)

Šířka kmitočtového 
pásma

150–6.800 Hz 150–6.800 Hz

Reproduktor(y) na výběr mezi Mono a Duo Mono

Mikrofon  
(viz také s. 8)

Noise Cancelling
(potlačení hluku)

Raménko mikrofonu FlexBoom
(flexibilní)

pevné

Styly nošení  
(viz také s. 9)

spona přes hlavu vzhled mobilního telefonu

Materiál

Akustická ochrana  
(viz také s. 10)

PeakStop™ PeakStop™ 



Podle toho, jak byste chtěli náhlavní soupravu používat, volíte mezi různými možnostmi pro 

připojení k telefonu.

1. MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ K STOLNÍMU TELEFONU

PŘIPOJENÍ ŠňůROVÝCH 
NÁHLAVNÍCH SOUPRAV

PŘÍMÉ PŘIPOJENÍ

PŘES PŘIPOJOVACÍ KABEL JABRA

Náhlavní soupravu je možné připojit k telefo-

nu přes připojovací kabel přímo přes rozhraní 

pro náhlavní soupravu nebo pro sluchátko 

telefonu. Rychlospojka QD se spojí s QD stra-

nou náhlavní soupravy.

  p  Je zapotřebí připojovací kabel (QD)

  p  Připojení přes rozhraní pro sluchátko

telefonu nebo pro náhlavní soupravu

PŘES JABRA DANASWITCH

DanaSwitch umožňuje individuální vedení 

hovoru tím, že je možné jednoduše přepínat 

mezi náhlavní soupravou a sluchátkem 

telefonu. Navíc je možné náhlavní soupravu 

bezpečně uložit.

  p  Je zapotřebí připojovací kabel (QD)

  p  Stojánek pro bezpečné uložení náhlavní 

soupravy

  p  Přepínání mezi náhlavní soupravou a 

sluchátkem telefonu

  p  Připojení přes rozhraní pro sluchátko tele-

fonu nebo pro náhlavní soupravu

JABRA GN1200

Náhlavní soupravu je možné připojit přes 

kabel se zesilovačem Jabra GN1200, pak již 

není zapotřebí žádný samostatný připojovací 

kabel. Kabel Jabra GN1200 v sobě integru-

je snadno ovladatelný posuvný regulátor 

pro nastavení podle příslušného telefonu a 

zesilovač mikrofonu pro telefony s nízkou 

hlasitostí přenosu. Kabel je k dostání v hlad-

kém nebo spirálovém provedení.

  p  Posuvný regulátor pro nastavení podle 

telefonu

  p  Není již zapotřebí další připojovací kabel

  p  Integrovaný zesilovač mikrofonu

  p  Výjimka: Avaya, série 16, 17 a 96

(tady Smartcord Jabra GN1215)

PŘIPOJENÍ PŘES SMARTCORD

JABRA GN1220

Náhlavní soupravu je možné připojit přes 

omezovač zvuku (soundlimiter) Jabra 

GN1220, pak již není zapotřebí žádný samo-

statný připojovací kabel. Jabra GN1220 v 

sobě integruje vedle zesilovače mikrofonu a 

posuvného regulátoru technologii IntelliTo-

ne™. To znamená automatickou úpravu hla-

sitosti, takže není překročena hodnota 85 dB 

odpovídající dennímu průměrnému zatížení.

  p  Posuvný regulátor pro nastavení podle 

telefonu

  p  Není již zapotřebí další připojovací kabel

  p  Integrovaný zesilovač mikrofonu

  p  Vybaven technologií IntelliTone™

Obr.: Jabra GN1220

Obr.: Jabra GN1200

Obr.: Připojení přes
připojovací kabel Jabra

Obr.: Jabra DanaSwitch

Jabra GN1220:

Nejlepší akustická ochrana 

díky IntelliTone™ (viz s. 10)
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PŘIPOJENÍ PŘES ZESILOVAČ

V tomto případě není připojovací kabel nutný, protože je součástí dodávky zesilovače. Připojení je 

realizováno rovněž přes rozhraní pro sluchátko telefonu nebo pro náhlavní soupravu a přepíná se 

tlačítkem na zesilovači. Použití zesilovače má několik výhod.

DIGITÁLNÍ ZESILOVAČ: JABRA GN8210

Jabra GN8210 zesiluje příchozí signál a 

odfiltrovává zvuky na pozadí, takže posky-

tuje obzvláště čistou kvalitu zvuku. Zvukové 

špičky jsou ořezávány již od 102 dB, dříve než 

dorazí k uchu. Zesilovač reguluje automati-

cky úpravu hlasitosti, takže není překročena 

hodnota 85 dB odpovídající dennímu 

průměrnému zatížení

 

  p  Integrovaná technologie IntelliTone™

  p  Technologie DSP: zvuky na pozadí jsou 

potlačovány

  p  Zvukové špičky jsou ořezávány již

od 102 dB

  p  Funkce Mute (vypnutí mikrofonu)

  p  Přepínání mezi náhlavní soupravou a 

sluchátkem telefonu

  p  Stojánek na náhlavní soupravu

  p  Snížení všeobecné hladiny hluku

ANALOGOVÝ ZESILOVAČ: JABRA GN8000

Jabra GN8000 uživateli umožňuje mluvit 

tišeji díky regulovatelné hlasitosti, což 

snižuje všeobecnou hladinu hluku v kanceláři, 

a tak zvyšuje koncentraci jednotlivého pra-

covníka. Individuální vedení hovoru poskytuje 

možnost přepínání mezi náhlavní soupravou 

a sluchátkem telefonu. Náhlavní soupravu je 

možné bezpečně uložit na stojánek.

  p  Snížení všeobecné hladiny hluku

  p  Přepínání mezi náhlavní soupravou a 

sluchátkem telefonu

  p  Stojánek pro bezpečné uložení náhlavní 

soupravy

Obr.: JABRA GN8000 s náhlavní 
soupravou JABRA GN2000

Obr.: JABRA GN8210

Jabra GN8210:

Nejlepší akustická ochrana 

díky IntelliTone™ (viz s. 10)
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2. MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ K PC/NOTEBOOKU
Náhlavní soupravy se k PC/notebooku připojují přes přípojku USB na základnové stanici nebo 

přes USB dongle Bluetooth. Pro použití náhlavní soupravy v kombinaci s PC/notebookem 

doporučujeme nainstalovat Jabra PC-Suite, což je balík počítačových programů, které umožňují 

nakonfigurovat přístroje Jabra, aktualizovat jejich firmware a řídit podporovaný softphone 

tlačítky na náhlavní soupravě. Software si můžete zdarma stáhnout na adrese www.jabra.com/

de/PCSuite.

Obr.: Obrazovka v programu Jabra PC-Suite

PŘIPOJENÍ PŘES ADAPTÉR USB

JABRA LINK™ 220

Adaptér USB Jabra LINK™ 220 umožňuje 

připojení rozsáhlého portfólia náhlavních 

souprav Jabra Quick Disconnect (QD) k 

počítači. Tak je možné připojit k PC každou 

šňůrovou náhlavní soupravu Jabra.

  p  Umožňuje připojení běžných 

náhlavních souprav k PC

  p  Řešení plug & play, není nutné instalovat 

žádný další software ani řídicí program

  p  Umožňuje vynikající kvalitu zvuku

  p  Podporuje široké pásmo (wideband)

  p  Stabilní kabel Kevlar

  p  Integrovaná technologie DSP & 

IntelliTone™ (přes PC-Suite)

  p  Noise Filtering (filtrování hluku)

JABRA LINK™ 280

Adaptér USB Jabra LINK™ 280 je na rozdíl 

od adaptéru LINK™ 220 vybaven koléb-

kovým spínačem, který zahrnuje 2 volně 

programovatelná tlačítka a 2 definovaná 

funkční tlačítka. Navíc integruje technologii 

Bluetooth® a uživateli současně umožňuje 

spojit jeho mobilní telefon s náhlavní sou-

pravou, takže může na pracovišti přijímat a 

ukončovat také hovory z mobilního telefonu.

  p  Umožňuje připojení běžných 

náhlavních souprav k PC

  p  Řešení plug & play, není nutné instalovat 

žádný další software ani řídicí program

  p  Umožňuje vynikající kvalitu zvuku

  p  Individuální funkce softphone lze 

ovládat kolébkovým spínačem

  p  Integrovaná technologie Bluetooth®

  p  Podporuje široké pásmo (wideband)

  p  Stabilní kabel Kevlar

  p  Integrovaná technologie DSP & 

IntelliTone™ (přes PC-Suite)

  p  Noise Filtering (filtrování hluku)

Obr.: JABRA LINK™ 220

Obr.: JABRA LINK™ 280

JABRA LINK™ 220/280:

Nejlepší akustická ochrana 

díky IntelliTone™ (viz s. 10)

PŘÍMÉ PŘIPOJENÍ NÁHLAVNÍCH SOUPRAV USB

Šňůrové náhlavní soupravy Jabra USB je 

možné připojit pomocí konektoru USB přímo 

přes port USB na PC/notebooku. Náhlavní 

souprava je pak ihned připravená k provozu 

a lze ji obsluhovat - v závislosti na modelu - 

přímo přes funkční tlačítka na kabelu.

  p   Konektor USB

  p   Pro co nejlepší kvalitu zvuku je většinou 

podporováno široké pásmo (wideband)

  p   Řešení plug & play, není nutné instalovat 

žádný další software ani řídicí program

Obr.: Přímé připojení přes USB
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PŘÍKLADY SPOKOJENÝCH 
ZÁKAZNÍKů
ADAC NORDBAyERN E.V.

„Naše pracovnice a pracovníci denně znovu 

profitují z dalšího technického rozvoje. Při 

plnění úkolů v rámci komplexních pracovních 

procesů mají větší svobodu pohybu a radost 

z práce, a přispívají tak i k větší spokojenosti 

zákazníka.“

Horst-Peter Bügel, vedoucí call centra

E.ON SERVICE PLUS GMBH

„Vynikající kvalita produktu se pojí s 

prvotřídním servisem - to byla rozhodující krité-

ria pro volbu náhlavních souprav GN. Byli jsme 

a stále jsme s těmito soupravami spokojeni.“

Richard Seemann, vedoucí pro koordinaci 

standardních zákazníků 

LUFTHANSA GLOBAL TELE SALES GMBH

„Směrodatnými kritérii při rozhodování o 

volbě náhlavních souprav GN byl optimální 

komfort při nošení a vynikající kvalita řeči. 

Spokojenost zákazníků a pracovníků se tím 

enormně zvýšila. Pro naše zkušenosti s GN 

je charakteristická nanejvýš pozitivní spolu-

práce - flexibilní a vysoce kvalitní. Firma GN 

poskytuje servisní služby právě takové kva-

lity, jaké Lufthansa Global Tele Sales nabízí 

také svým zákazníkům a objednavatelům.“

Frank Heinze, vedoucí divize IT

D + S EUROPE AG

„Již více než 20 let používáme řešení s 

náhlavními soupravami GN. Pracovníci po-

radenství zákazníkům v našich servisních 

střediscích pracují obzvláště rádi zejména s 

modely Duo, to znamená pro obě uši.“

Jason Marin, facility management

HUK-COBURG

„Ve svých servisních střediscích pro zá-

kazníky, rozesetých po celém Německu, 

používáme zhruba 6000 náhlavních souprav 

GN. Díky vynikajícímu servisu a snadné obs-

luze těchto souprav jsme již více než 10 let 

naprosto spokojeným zákazníkem.“

Rudi Krauß, oddělení organizace podniku

VIVENTO CUSTOMER SERVICES GMBH

„Kvalita při poskytování servisu závisí sice 

v první řadě na lidech, ale profesionální a 

spolehlivá technika je nezbytností. Díky vy-

soce výkonným náhlavním soupravám GN 

jsou naši specialisté dokonale vybaveni pro 

úspěšné a flexibilní vyřizování hovorů se zá-

kazníky. Nejmodernější technologie a vyni-

kající komfort při nošení umožňují dokonalé 

dorozumění, a tak i spolehlivý servis a dobré 

spojení se zákazníkem.“

Christoph Bill, vedoucí divize IT
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A2DP 

Advanced Audio Distribution Profile je 

technika, která překračuje rámec jednoho 

výrobce a umožňuje vysílat stereofonní au-

diosignály k příslušnému přijímači bez kabelu 

pomocí Bluetooth.

Bluetooth 

Světově uznávaný standard pro bezdrátovou 

komunikaci. Bezdrátový přenos dat a hlasu 

např. mezi náhlavními soupravami, noteboo-

ky, PC, mobilními telefony, PDA, tiskárnami 

atd. Bluetooth nepotřebuje - na rozdíl od 

infračerveného přenosu - žádný vizuální 

kontakt.

dB 

Decibel, měrná jednotka pro hlasitost zvuku. 

Decibel je desetina belu, pojmenovaného po 

Alexandru Grahamu Bellovi, vynálezci telefo-

nu. 1 dB je právě takový rozdíl mezi dvěma 

hladinami zvuku, který je lidské ucho ještě 

schopno vnímat. 

DECT 

Digital Enhanced Cordless Telephony. Digi-

tální přenosová technika pro bezdrátovou 

telefonii, zabezpečená proti odposlechu.

DECT CAT-iq 

Nový standard s označením CAT-iq znamená 

„Cordless Advanced Technology - internet 

and quality“. Vedle přenosu řeči může CAT-iq 

zahrnovat rovněž internetové služby, pro 

které by byla normálně zapotřebí síť WLAN. 

CAT-iq je založen na technologii DECT a je 

kompatibilní s etablovaným standardem 

DECT.

Dongle 

Malý kousek hardwaru, který se zapojuje do 

počítače, zpravidla přenosný jako USB stick. 

Dongle se dříve používal především k aut-

entizaci při instalaci softwaru. Nyní se však 

pojem dongle používá často pro bezdrátový 

širokopásmový adaptér. Ve spojení s produk-

ty Jabra představuje dongle pouze jiné slovo 

pro adaptér USB Bluetooth (viz s. 39).

DOTyKOVÝ PANEL

Pole senzoru na náhlavní soupravě, které se 

obsluhuje dotykem prstů, např. je tak možné 

regulovat hlasitost.

DSP 

Digital Signal Processor. Čipy, které digitálně 

optimalizují hlas nebo hudbu. U náhlavních 

souprav se většinou používají pro optimaliza-

ci hlasu, např. k potlačení ozvěn či umělému 

přidání side tone (můžete slyšet svůj vlastní 

hlas a zvuk je přirozený). 

Duo 

Náhlavní souprava se sluchátky a reprodukcí 

zvuku pro obě uši, nazývaná také binaurální. 

EHS 

Rozhraní ElectronicHookSwitch mezi te-

lefonem a náhlavní soupravou umožňuje 

minimálně: přenos volacího tónu, příjem 

a ukončení hovoru z bezdrátové náhlavní 

soupravy.

eSCO Bluetooth 

Extended Synchronous Connection Orien-

tated. Díky synchronnímu spojení optimali-

zuje přenos řeči mezi náhlavní soupravou a 

mobilním telefonem.

Firmware 

Základní software, který je integrován do 

hardwaru přístroje, například do náhlavní 

soupravy nebo základnové stanice Jabra.

FlexBoom 

Označení pro dlouhé, flexibilní raménko 

mikrofonu s integrovanou technologií Noise 

Cancelling (potlačení hluku) u těchto sérií 

náhlavních souprav: Jabra GN2100, Jabra 

GN2000, Jabra GN9120, Jabra BIZ™ 2400, 

Jabra BIZ™ 620, Jabra PRO™ 9400.

FreeSpin

Označení pro raménko mikrofonu u náh-

lavních souprav série Jabra BIZ™ 2400, které 

je otočné o 3600 a odolné proti zlomení 

(může integrovat různé mikrofonové techno-

logie).
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FUNKCE TELEFONICKÉ KONFERENCE

S integrovanou funkcí telefonické konference 

je možné přihlásit přes základnovou stanici až 

4 náhlavní soupravy (v závislosti na modelu 

náhlavní soupravy), a tak jim umožnit účast 

na hovoru.

GAP 

Generic Access Profile (DECT-GAP) je 

přenosový protokol pro bezdrátové telefony 

a umožňuje vzájemnou komunikaci přístrojů 

DECT různých výrobců. Tak mohou bezdrátové 

telefony různých výrobců využívat současně 

jednu základnovou stanici DECT, protože 

všechny používají stejný přenosový protokol, 

takže mezi sebou mohou komunikovat bez 

ohledu na to, kdo je jejich výrobcem. 

Hardphone 

Stolní telefon, který může využívat různé 

formy přenosu; rozlišuje se mezi analogovým 

přenosem, ISDN a IP telefonií. V protikladu k 

tomu existuje pouze virtuálně jako software 

tzv. softphone (viz níže), který simuluje 

skutečný telefon.

IntelliPower 

Jabra IntelliPower zamezuje zbytečné 

spotřebě proudu. Při nepoužívání přístroje se 

automaticky vypne osvětlení displeje a náh-

lavní souprava se přepne do režimu standby. 

Díky spínacím prvkům se dosahuje nižší 

spotřeby proudu při plném výkonu.

IntelliTone™ 

Technologie IntelliTone™ reguluje směrem 

dolů průměrnou hodnotu do 85 dB.

IP 

Internet Protocol (IP) je síťový proto-

kol rozšířený v počítačových sítích, který 

představuje základ internetu.

MicroBoom 

Označení pro dlouhé, pevné raménko 

všesměrového mikrofonu u těchto sérií 

náhlavních souprav: Jabra GN2100 a Jabra 

GN9120.

MidiBoom 

Označení pro krátké, pevné raménko mi-

krofonu s filtrováním hluku u těchto sérií 

náhlavních souprav: Jabra GN9120, Jabra 

PRO™ 9400.

Mono 

Náhlavní souprava se sluchátkem a repro-

dukcí zvuku pro jedno ucho, nazývaná také 

monaurální. 

Multifunktionstaste 

Jediným tlačítkem na náhlavní soupravě 

je možné pohodlně na dálku přijímat/

ukončovat hovory a v závislosti na 

příslušném telefonu řídit hlasovou volbu 

čísla, odmítnutí hovoru, opakování volby a 

přepínání mezi aktivními hovory. Komfort-

ní ovládání pouze jednou rukou zajišťuje 

elementární funkce i tehdy, když se vzdálíte 

z pracoviště.

MultiPoint 

Technologie MultiPointTM umožňuje 

současné spojení s několika koncovými 

přístroji s funkcí Bluetooth®. 

Multiuse 

Multiuse popisuje určitou sérii výrobků z pro-

duktového portfólia firmy Jabra. Umožňuje 

připojení náhlavní soupravy s technologií 

MultiPointTM k různým koncovým zařízením. 

Narrowband

Narrowband (úzké pásmo) popisuje zvuky 

v úzkém kmitočtovém rozsahu od 300 do 

3.400 Hz.

Noise Cancelling 

Mikrofon s potlačením okolního hluku pro 

hlučná kancelářská prostředí, jako jsou call 

centra a otevřené kanceláře.

Noise Filtering (filtrování hluku)

Mikrofon filtrující hluk a vhodný pro otevřené 

kanceláře.



40 SLOVNÍČEK

NoiseBlackout™  

Dvojí mikrofon, který - navzdory tomu, že je 

krátký - potlačuje rušivé okolní zvuky díky 

digitálním signálovým procesorům (DSP). 

Ideální na cestách.

Pairing 

Pairing vytváří jednoznačné a zašifrované 

spojení mezi dvěma přístroji Bluetooth pro 

dvousměrnou komunikaci. Zařízení Bluetooth 

mezi sebou bez předchozího pairingu (spáro-

vání) nekomunikují.

PC-Suite 

Balík počítačových programů, které umožňují 

nakonfigurovat přístroje Jabra, aktualizovat 

jejich firmware a řídit podporovaný softpho-

ne tlačítky na náhlavní soupravě. Jabra PC-

Suite kromě toho obsahuje řídicí programy 

pro různé typy softphone dostupné na trhu.

PeakStop™ 

Technologie, která ořezává zvuky nad 118 dB 

(např. zvuk píšťalky nebo faxu).

PĚNOVÁ HMOTA MEMORy 

Materiál Memory foam (pěnová pryž s 

pamětí) je polymer s tvarovou pamětí, který 

v sedmdesátých letech vyvinula NASA ve 

svém výzkumném centru v Kalifornii. Jejím 

cílem bylo zlepšit pohodlí při sezení a ochra-

nu proti nežádoucímu tlaku v kosmických 

lodích. Materiál se optimálně přizpůsobí a 

tento tvar si zapamatuje.

PSTN 

Public Switched Telephone Network - také 

pevná síť - označuje všechny veřejné tele-

fonní sítě, které jsou vázané na linku.

QD (Quick Disconnect)  

Jednoduchá výměna kabelů díky konektoru s 

rychlospojkou. To umožňuje snadné připojení 

a odpojení náhlavní soupravy. 

Remote Call Control (RCC)

Rozhraní RCC (remote call control) mezi PC/

notebookem a šňůrovou, resp. bezdrátovou 

náhlavní soupravou umožňuje v nejlepším 

případě: přenos volacího tónu, příjem a 

ukončení hovoru, funkci Mute (vypnutí mik-

rofonu), regulaci hlasitosti, ale také automa-

tické vyrovnání stavu a vzájemné řízení mezi 

náhlavní soupravou a PC/notebookem.

RHL 

Remote headset lifter; normované rozhraní 

u všech bezdrátových náhlavních souprav 

GN Netcom. K portu AUX je možné připojit 

mechanické „zařízení pro zvedání sluchátka“ 

GN1000.

SafeTone 

SafeTone znamená, že je současně integro-

vána technologie IntelliTone™ a technologie 

PeakStop™.

Softphone 

Softwarový program pro telefonování přes 

internet za použití počítače namísto použití 

specializovaného hardwaru. Uživatelské 

rozhraní a chování programu typu softphone 

často připomíná běžné telefony, například 

je použit obrázek telefonu s displejem a 

tlačítky, pomocí kterých může uživatel 

program obsluhovat. Zpravidla se softphone 

používá ve spojení s náhlavní soupravou, 

která je připojena přes zvukovou kartu 

počítače nebo přes přípojku USB.

SoundTube 

Označení pro dlouhé, flexibilní raménko 

všesměrového mikrofonu u této série náh-

lavních souprav: Jabra GN2000.

TCO´07 

TCO (Tjãnstermãnnens Centralorganisati-

on) se vyznačuje obzvláště ergonomickými 

kancelářskými produkty, které chrání 

zdraví pracovníků. Značka jakosti TCO je 

celosvětově uznávaný standard v průmyslu 

IT, který se již po nějakou dobu uděluje i náh-

lavním soupravám (TCO’07).



Touchscreen 

Touchscreen neboli dotykově ovládaný 

displej je takové vstupní zařízení počítače, u 

kterého je možné přímo řídit průběh progra-

mu technického přístroje dotykem částí dis-

pleje. Technická realizace zadávaných příkazů 

je pro uživatele kvazi „neviditelná“, a vytváří 

tak dojem bezprostředního řízení počítače 

ukazováním pomocí prstů.

UC 

Unified Communications. Sdružení různých 

komunikačních médií do společného 

uživatelského rozhraní.

Ultra Noise Cancelling 

Mikrofon se silným potlačením okolního 

hluku pro obzvláště hlučná kancelářská 

prostředí, jako jsou call centra a otevřené 

kanceláře.

USB 

Universal Serial Bus. Mezinárodně normova-

né rozhraní, které má výhodu stále stejného 

konektoru. Výborně se hodí pro připojení 

periferních zařízení se střední až vysokou 

propustností dat (např. PC myš, klávesnice, 

tiskárna, náhlavní souprava) k počítači.

USB-Bluetooth-Adapter 

Označuje se příležitostně také jako dongle 

(viz s. 36). Aby počítač mohl komunikovat 

s jinými zařízeními Bluetooth, potřebuje 

adaptér Bluetooth. Některé stolní počítače a 

většina notebooků novějšího data disponují 

integrovaným adaptérem Bluetooth. Existují 

však také počítače, které potřebují externí 

adaptér. Bluetooth umožňuje více přístrojům 

komunikovat s počítačem přes jediný adap-

tér.

VoIP 

Voice over IP (Internet Protocol). Hlas se 

nepřenáší běžnými telefonními linkami 

(analogově nebo přes ISDN, přenos na 

základě linky), nýbrž pomocí paketů. Přenos 

probíhá např. přes Ethernet/Internet (LAN 

nebo WLAN). 

Všesměrový mikrofon (omni)

Standardní mikrofon pro klidná kancelářská 

prostředí, jako jsou jednotlivé a domácí 

kanceláře.

Wideband

Audiotechnologie používaná v 

telekomunikační technice. Wideband 

rozšiřuje kmitočtový rozsah (150 - 6.800 

Hz) přes telefonní spojení přenášených 

audiosignálů, což vede k vyšší kvalitě 

přenosu řeči. Kmitočtový rozsah lidského 

hlasu sahá od 80 do 14.000 Hz. U běžné 

úzkopásmové technologie (narrowband) jsou 

zvukové kmitočty omezeny na rozsah mezi 

300 a 3.400 Hz.

Wireless Local Area Network

Wireless Local Area Network nebo-

li WLAN, což anglicky znamená doslova 

„bezdrátová lokální síť“, označuje lokální 

radiokomunikační síť.
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TYPICKÉ OBLASTI POUŽITÍ
Popis čtyř oblastí použití a k tomu doporučovaných náhlavních souprav poskytuje rychlý přehled 

o rozsáhlém portfóliu produktů Jabra. Jsou tu představeny klasické scénáře, které jsou pro 

používání náhlavní soupravy typické. K tomu vyobrazená řešení jsou přitom jen průřezem všech 

možností a slouží k získání zjednodušené představy o tématu náhlavních souprav.

Jabra GO™ 6470  
(s. 16/17)

Jabra BIZ™ 2400 USB  
(s. 26/27)

Jabra GN9350e  
(s. 18/19)

Jabra PRO™ 9470  
(s. 14/15)

Optimalizace a zefektivnění pracovních procesů, zlepšení komunikace a vytvoření konver-

gence hardwaru, aplikací a síťové technologie - to všechno může být za pomoci náh-

lavních souprav ještě lepší. Nezáleží na tom, přes které médium telefonujete nebo Vám 

právě telefonují, jedním stiskem tlačítka jste díky náhlavní soupravě vždy správně spojeni. 

Současně můžete odpovídat na e-maily a společně přepracovávat probírané prezentace. 

Vedení hovoru přes pevnou síť a poté bez jakéholiv přenastavování účast na telefonické 

konferenci přes PC, to je s náhlavní soupravou Multiuse maličkost.

UNIFIED COMMUNICATIONS

Jabra PRO™ 9470 
(s. 14/15)

Jabra BIZ™ 2400  
(s. 26/27)

Jabra GN9330e  
(s. 18/19)

Jabra GO™ 6470  
(s. 16/17)

I když telefon není v centru každodenní práce - je přesto nepostradatelný. Vedete dlouhé 

rozhovory nebo se účastníte časově náročných telefonních konferencí. S bezdrátovou náh-

lavní soupravou se můžete stáhnout do ústraní, navštívit kolegy v sousední kanceláři nebo 

se prostě jen tak pohybovat kolem. Velký dosah umožňuje optimální svobodu pohybu. 

Jestliže během hovorů převážně sedíte u psacího stolu, je profesionálně vybavená šňůrová 

náhlavní souprava rovněž ideální. Máte pak volné ruce a Váš pohyb je uvolněný.

KANCELÁŘ
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Jabra PRO™ 9460  
(s. 14/15)

Jabra BIZ™ 2400 DUO 
(s. 26/27)

Jabra GN2000 DUO  
(s. 30/31)

Jabra GN9120 DUO 
(s. 20/21)

Telefonický servis pro zákazníky je spojen s mnoha a často ne úplně jednoduchými ho-

vory. K tomu se přidává enormní hladina hluku, které jsou pracovníci v call centru nebo 

otevřené kanceláři vystaveni. Náhlavní soupravy Duo (= na obě uši), vybavené mikrofony 

s potlačením hluku a zahrnující komfortní styly nošení, napomáhají při snižování hluku 

a vytváření pocitu pohody. Profesionální rozhovory je možné vést bez námahy, aniž by 

zákazník uslyšel něco z hlučného kancelářského prostředí.

CALL CENTER 

Na cestě k zákazníkovi nebo v autě, při čekání na letišti, mezitím v domácí kanceláři nebo 

u kolegů v normální kanceláři. Při častém cestování jsme převážně odkázáni na notebook, 

mobilní telefon nebo PDA. Tyto náhlavní soupravy nejsou jen obzvláště malé a lehké, 

nýbrž se také pohodlně nosí a poskytují vynikající kvalitu zvuku.

MOBILNÍ KANCELÁŘ

Jabra M5390 USB 
(s. 22/23)

Jabra BT530 USB  
(s. 22/23)

Jabra GO™ 6430  
(s. 16/17)



PROFESIONÁLNÍ NÁHLAVNÍ SOUPRAVY.

WWW.JABRA.COM

Od Vašeho odborného prodejce Jabra
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