Ficha técnica: JABRA PRO 920
Tecnologia sem fio: DECT 1.9
Suporta tecnologia sem fio padrão DECT (telefonia sem fio melhorada digital)
1.9. Os padrões DECT sem fio variam dependendo da legislação local. Os fones
de ouvido sem fio DECT Jabra cobrem os padrões DECT mais reconhecidos,
incluindo o padrão DECT europeu e US DECT 6.0. Em caso de dúvida, verifique
com o seu contato da Jabra se você está usando o padrão correto.
Alcance da fala: Até 120 m
O alcance máximo é 120 metros.
Alcance da fala: Até 325pés
Intervalo de fala define a distância que você pode estar da base do fone
de ouvido e ainda estar conectado e continuar conversando.
Comunicações Unificadas: Não
O dispositivo não é adequado para comunicações unificadas.
Conectividade

Conectividade: Conexão direta
Conexão direta ao telefone de mesa.
Capacidade de audioconferência: 4
Até 4 fones de ouvido podem ser unidos em uma base ao mesmo tempo para
propósitos de audioconferência.
Uso: Telefone de mesa
Funciona com telefones de mesa tradicionais.
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: Não
Este dispositivo não tem o Jabra PC Suite.

Resposta de frequência: Banda estreita
Altofalantes com uma resposta de frequência de banda estreita são capazes de
produzir som em um intervalo muito adequado a linhas de telefone analógicas
tradicionais.
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: Um ouvido
Oferece som mono através de um altofalante.

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

Microfone

Sensibilidade do microfone: N/A
O nível de sensibilidade do microfone não está disponível neste momento para
este dispositivo.
Tipo do braço boom: Fixo
Um braço boom fixo tem um comprimento definido, que é normalmente fixado
pelo design.
Função de mudo: Sim
Mudo lhe dá a opção de tornar mudo/não mudo o microfone diretamente no dispositivo.

Bateria e energia

Tempo de conversa: Até 8 horas
Até 8 horas.

Estilo de uso:
2-em-1 intercambiável oferece-lhe dois estilos de uso em um fone de ouvido: bandana ou gancho de orelha
Design Uma bandana é um estilo de uso completamente ajustável e sobre a cabeça
Peso: 45.9 gramas
Quanto o produto pesa (em gramas).

Controle remoto de chamadas

Interruptor Eletrônico do Gancho Telefônico: Sim
Este dispositivo suporta Interruptor de Gancho Eletrônico,
tornando possível responder/terminar chamadas para um
telefone de mesa diretamente a partir do dispositivo.
Jabra PC Suite: Não
Este dispositivo não tem o Jabra PC Suite.

Controle

Exibição de configuração: Não
Não tem exibição de configuração neste dispositivo.

Certificação e padrões

Certificações:
Certificado pela Cisco
Certificado pela Avaya
Certificado pela Unify

