Ficha técnica: JABRA BIZ 2300 DUO USB UC
Sistema operacional: Windows|Mac
Os sistemas operacionais do computador suportados por este dispositivo.
Conectividade: USB
Este dispositivo está conectado via USB.
Uso: Softphone
Projetado para otimizar a experiência de utilização de sisgtemas de
comunicações unificadas.

Conectividade

Centro de controle: Sim
Centro de controle possibilita que você gerencie os seus dispositivos
diretamente a partir do Jabra PC Suite, possibilitando um maior controle
e implementação em massa.
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.

Resposta de frequência: Hifi
Altofalantes com um som de frequência hifi produzem um intervalo de som
muito adequado à reprodução realista de com, por exemplo, música.
Altofalantes

Processamento Digital de Sinal.: Sim
Processamento Digital de Sinal (DSP) é uma tecnologia que otimiza digitalmente
a sua voz e música e suprime ecos.
Modo de escuta: Dois ouvidos
Oferece som estereo através de dois altofalantes (procure por Duo ou Estéreo).

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

Sensibilidade do microfone: Padrão (E-STD)
A sensibilidade de microfone de variação padrão (STD) é comparável a um
receptor de telefone normal e é usada na maioria dos dispositivos de telefone.

Tipo do braço boom: Flexível
Microfone com cancelamento de ruído com excelente redução de ruídos - ótimo
para ambientes de escritórios abertos e barulhentos O braço boom pode ser
ajustado para o usuário.
Função de mudo: Sim
Mudo lhe dá a opção de tornar mudo/não mudo o microfone diretamente no
dispositivo.

Estilo de uso: Bandana
Uma bandana é um estilo de uso completamente ajustável e sobre a cabeça.
Design

Peso: 68gramas
Quanto o produto pesa (em gramas).
Tipo de almofada auricular: Espuma L
Almofadas de orelha de espuma grandes (L).

Controle remoto de chamadas

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.

