
Jabra SPEAK 410(7410-209)
Jabra SPEAK 410 - VoIP desktop konferencetelefon - kabling - USB

Jabra SPEAK 410 er en speakerphone,der er designet til professionelle medarbejdere med et dagligt
behov for audiokonferencer. Det kompakte design gør den nem at medbringe og den integrerede
ledning sikrer hurtigt set-up. Det er den perfekte løsning til spontane konferencer og samarbejde.

Vigtige argumenter

Speakerphone ideel til konferencekald for en-til-en og mindre grupper
Bredbåndslyd giver krystalklar samtale
Nem at transportere - kompakt design og integreret ledning
Nem at bruge med intuitive knapper til håndtering af opkald på enheden og ekstern ringetone
Headsetport for private og konfidentielle samtaler

Features

Nem set up og brug
Den unikke og intuitive håndtering af opkald på enheden tillader dig at justere volumen,mute og besvare/afslutte opkald.
Professional lydkvalitet
I kraft af Digital Signal Processing giver Jabra SPEAK 410 krystalklar lyd med bredbåndslydkvalitet. De kraftige højttalere og den
indbyggede omni-directional mikrofon giver en 360 grader dækning,hvilket gør at alle konferencens deltagere kan høres og blive hørt.
Fordele ved individuel brug
Med en 3.5 mm headsetport og full-duplex lyd,er Jabra SPEAK 410 ideel til en-til-en samtaler og andre funktioner som e-learning og
lytning til media playback fra computeren. Du kan nemt skifte til private-opkald indstillingen for ikke at forstyrre dine kolleger i et åbent
kontorlandskab.

Primære Specs

Produktbeskrivelse Jabra SPEAK 410 - VoIP desktop konferencetelefon

Produkttype VoIP desktop konferencetelefon - kabling - USB

Kompatibilitet Windows

Anbefalet brug Computer - kommunikation

Yderligere funktioner DSP,LED-lys

Forbindelsesteknologi Kabling

Lydudgangsmodus Mono

Audiospecifikationer Frekvenssvar 250 - 14000 Hz

Driftsmåde af mikrofon Omni-directional

Kontrolapparat Lydløs,lydstyrke,besvar/afslut

Producentgaranti 2 års garanti

Udvidede Specs

Generelt

Produkttype VoIP desktop konferencetelefon - kabling - USB

Kompatibilitet Windows

Yderligere funktioner DSP,LED-lys



Bredde 12 cm

Dybde 12 cm

Højde 3.3 cm

Vægt 180.3 g

Anbefalet brug Computer - kommunikation

Lydudgang

Forbindelsesteknologi Kabling

Lydudgangsmodus Mono

Frekvensrespons 250 - 14000 Hz

Blænder 50 mm

Mikrofon

Formfaktor Indbygget

Driftsmåde af mikrofon Omni-directional

Frekvensrespons 150 - 6500 Hz

Lydindgangsdetalljer Omni-directional - 150 - 6500 Hz

Fjernbetjening

Styring Lydløs,lydstyrke,besvar/afslut

Tilslutninger

Forbindelsestype USB 2.0 (4-PIN USB,type A)

Kabel

Kabellængde 90 cm

Diverse

Udstyr inkluderet Bærepose

Kabeloplysninger USB-kabel - 90 cm

Overensstemmelsesstandarder Plug and Play,FCC,RoHS,KCC,REACH,EAC

Producentgaranti

Service &Support Begrænset garanti - 2 år

Mål &vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse 13.25 cm

Dybde ved forsendelse 14.3 cm

Højde ved forsendelse 4.55 cm

What's in the box

Jabra SPEAK 410
Bæretaske

* Tech Data er IKKE ansvarlig for fejl i denne produktbeskrivelse fra C-Net


