Ficha técnica: JABRA SPEAK 510

Comunicações Unificadas: Sim
O dispositivo é adequado para comunicações unificadas.
Uso:
Projetado para otimizar a experiência de utilização de sisgtemas de comunicações
unificadas
Conecta-se a um PC e pode ser usado para tocar música/som e para chamadas de voz
Funciona com celulares

Conectividade

Música: Sim
O dispositivo pode tocar música a partir de uma fonte, como smartphone,
laptop habilitado com Bluetooth, tablet ou MP3 player.
Jabra PC Suite: Sim
O Jabra PC Suite possibilita o controle de chamadas remotas com fones de
ouvido Jabra e a última geração de telefones virtuais IP e UC. Usuários de fone
de ouvido sem fio podem atender e terminar chamadas longe da sua mesa e
telefone virtual. Com um fone de ouvido com fio, o Jabra PC Suite lhe dá
inúmeras funções de controle remoto de chamadas diretamente a partir do seu
fone de ouvido ou de botões no fio. A integração perfeita entre o fone de
ouvido e o softphone permite que os usuários se beneficiem de uma melhor
mobilidade e da capacidade de multitarefas durante uma chamada. Esta
liberdade melhora a eficiência de trabalho e a ergonomia ao longo do dia.

Altofalantes

Resposta de frequência: Wideband|Hifi
Resposta de frequência descreve o intervalo de frequências que um altofalante
pode produzir, medido em Hertz.
Processamento Digital de Sinal.: Sim
Processamento Digital de Sinal (DSP) é uma tecnologia que otimiza digitalmente
a sua voz e música e suprime ecos.

Tipo de microfone: Filtro de ruído/onidirecional
Melhora a clareza da chamada eliminando o ruído de fundo do escritório.
Microfone

Função de mudo: Sim
Mudo lhe dá a opção de tornar mudo/não mudo o microfone diretamente no
dispositivo.

Controle remoto de chamadas

Certificação e padrões

Jabra PC Suite: Sim
O Jabra PC Suite possibilita o controle de chamadas remotas
com fones de ouvido Jabra e a última geração de telefones
virtuais IP e UC. Usuários de fone de ouvido sem fio podem
atender e terminar chamadas longe da sua mesa e telefone
virtual. Com um fone de ouvido com fio, o Jabra PC Suite lhe
dá inúmeras funções de controle remoto de chamadas
diretamente a partir do seu fone de ouvido ou de botões no
fio. A integração perfeita entre o fone de ouvido e o softphone
permite que os usuários se beneficiem de uma melhor
mobilidade e da capacidade de multitarefas durante uma
chamada. Esta liberdade melhora a eficiência de trabalho e
a ergonomia ao longo do dia.

Certificações:
Certificado pela Cisco
Certificado pela Avaya
Certificado pela Unify

