
Folha de consulta rápida

Alto-falante com entrada USB e conectividade jack 3.5mm

•       Solução portátil
• Para reuniões com até 4 pessoas
•       Som cristalino para reuniões eficientes. Garanta que
         todos sejam ouvidos com o microfone Omni-direcional
•       Configure sua reunião em segundos. Fácil de usar e 
         compatível com todas as principais plataformas UC
•       Organize reuniões onde quer que você vá. Design portátil 
         compacto com conectividade plug and play
•       Feito para voz

Speak 410           

Alto-falante portátil de médio alcance com conectividade USB e Bluetooth®

•       Solução portátil
• Para reuniões com até 4 pessoas
•       Coversações claras para reuniões mais eficientes. 
         Voz cristalina garante que todos sejam
         ouvidos com um microfone Omni-direcional
•       Experiência UC optimizada. Configuração em segundos, 
         compatível com todas as pricipais plataformas UC
•       Organize reuniões onde quer que você vá. Design portátil que         
         lhe permite realizar chamadas de conferência em qualquer lugar
•       Conectividade perfeita. Plug and play configuração via USB ou Bluetooth®

         para começar suas reuniões rapidamente 
•       Feito para voz

*Speak 510+ está disponível com o adaptador USB Jabra Link 370 para um maior alcance   
Bluetooth® até 100pés/30m longe do pc

Speak 510          

Alto-falante premium portátil com um som incrível para chamadas de conferências e 
música

•  Solução portátil
•       Para reuniões até 6 pessoas 
•       Experiência de som imersivo para chamadas e música, através
          de um microfone omni-direcional e alto-falante
•       Plug and play intuitivo para se conectar em segundos via USB 
          ou Bluetooth® com até 30 metros de alcance. Oferece uma  
          experiência superior de UC
•       Design portátil exclusivo para chamadas de conferências em 
          qualquer lugar, a qualquer hora com 15 horas de batería
•       Feito para voz, música, multimídia

Características únicas
•       Botão link para conectar dois Speak 710 para um som estéreo completo
•       Botão inteligente para interagir com a assistente digital dos smartphone
•       Suporte dobrável para uma maior flexibilidade

 

Speak 710          

Alto-falante de escritôrio profissional para conferências com som cristalino e conectividade 
plug and play 

•       Solução para escritôrio
• Para reuniões com até 15 pessoas
•       Áudio superior para conferências maiores
• Microfones ZoomTalkTM  exclusivos garantem que 
         todos sejam ouvidos em uma sala com 15 pessoas
•       Experiência Premium em UC. Configurado em 
         segundos e compatível com as principais plataformas UC
•       Conectividade perfeita. Comece suas reuniões rapidamente 
         via USB, Bluetooth® e conector 3.5mm para laptop ou smartphone
•       Feito para voz, música, multimídia

Características únicas
•       Seis microfones ZoomTalk para uma experiência de conferência em grupo melhorada

Speak 810       

A palavra , marca e logo Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de ditas marcas pela GN Netcom A/S é baixo licença.. (Design e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio) 
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