SÉRIE JABRA MOTION™

FICHA TÉCNICA

SÉRIE JABRA MOTION
O ÚNICO HEADSET QUE VOCÊ VAI PRECISAR

A série Jabra Motion permite que você foque na conversa,
não na tecnologia, com recursos intuitivos que se adaptam
ao seu ambiente e movimento. Conecte-se a todos os
seus telefones usando um headset e transfira chamadas
entre telefones da mesma maneira que você passa pela
porta. Distancie-se até 100 m/300 pés e desfrute de um
tempo de conversação que dura o dia inteiro com uma
qualidade de chamada excepcional e conforto.

UM HEADSET PARA TODOS OS SEUS TELEFONES

Apresenta conectividade a vários telefones, então você
pode permanecer conectado a todos os seus telefones
usando o mesmo headset. Transfira chamadas do seu
telefone de mesa ou softphone VoIP para o seu celular e
continue sua chamada enquanto você sai da sala.

CONTROLE DE CHAMADAS FÁCIL E INTUITIVO

Sensores integrados garantem que você nunca perca uma
chamada. Quando você pega o headset automaticamente
atende as chamadas recebidas e intuitivamente ajusta o
volume conforme o seu ambiente. Atenda chamadas
usando os comandos de voz ou use o braço boom dobrável.

QUALIDADE DE CHAMADA SUPERIOR E TEMPO DE
FALA O DIA INTEIRO

Experimente uma qualidade de chamada claríssima onde
quer que esteja - mesmo em ambientes barulhentos e com
vento. O modo "Power Nap" intuitivo diminui a energia do
headset quando não está sendo usado para lhe dar mais
tempo de fala.

Jabra Motion está disponível em diferentes modelos. Escolha
aquele que se ajusta melhor às suas necessidades para se conectar
e telefonar.

AJUSTE PERSONALIZADO PARA UM CONFORTO ÓTIMO

O design exclusivo possibilita que você ajuste a altura do
braço que guarda o autofalante para um conforto máximo.
E três tipos de gel de ouvido são incluídos para um ajuste
perfeito.

ALCANCE SEM FIO DE 100 M/300 PÉS DE MELHOR
NÍVEL

Está cansado de ficar preso à mesa? Tenha a liberdade de
se mover para dentro e fora do escritório até uma distância
de 100 m/300 pés do seu telefone sem ter que colocar a
chamada em espera.

FUNCIONA COM

SAIBA MAIS
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SÉRIE JABRA MOTION VISÃO GERAL
Variante

Nome da variante

Descrição

OTIMIZADO PARA

Jabra Motion Office

Bluetooth Headset com base de
tela de toque para telefone de
mesa, softphone VoIP, celulares
e tablets

 Até 100 metros/300 pés de comunicação sem as mãos para
seu telefone de mesa, softphone VoIP, celular e tablet.
 Base de tela de toque para controle de chamada conveniente,
carregamento e hot desking.
 Adaptador USB e bolsa flexível para headset incluído.

Jabra Motion Office MS

Hedset com Bluetooth otimizado
para Lync com base de tela de
toque para telefone de mesa,
softphone VoIP, celulares e tablets

 Otimizado para Microsoft Lync.
 Até 100 metros/300 pés de comunicação sem as mãos para seu
telefone de mesa, softphone VoIP, celular e tablet.
 Base da tela de toque para controle de chamadas conveniente,
carregamento e hot desking.
 Adaptador USB e bolsa flexível para headset incluído.

Jabra Motion UC

Headset com Bluetooth para softphone VoIP, celulares e tablets

 Até 100 metros/300 pés de comunicação sem as mãos para o seu
softphone VoIP, celular e tablet.
 O adaptador USB possibilita integração UC.
 Bolsa flexível incluída.

Jabra Motion UC MS

Headset com Bluetooth otimizado
para Lync para softphone VoIP,
celulares e tablets

 Otimizado para Microsoft Lync.
 Até 100 metros/300 pés de comunicação sem as mãos para o seu
softphone VoIP, celular e tablet.
 O adaptador USB possibilita integração UC.
 Bolsa flexível incluída.

Jabra Motion UC com kit
de viagem e carregamento

Headset com Bluetooth para softphone VoIP, celulares e tablets

 Até 100 metros/300 pés de comunicação sem as mãos para o seu
softphone VoIP, celular e tablet.
 O adaptador USB possibilita integração UC.
 kit compacto de armazenamento, base e carregamento incluído.

Jabra Motion UC com kit
de viagem e carregamento MS

Headset com Bluetooth otimizado
para Lync para softphone VoIP,
celulares e tablets

 Otimizado para Microsoft Lync.
 Até 100 metros/300 pés de comunicação sem as mãos para o seu
softphone VoIP, celular e tablet.
 O adaptador USB possibilita integração UC.
 kit compacto de armazenamento, base e carregamento incluído.

Jabra Motion*

Headset com Bluetooth para
celulares e tablets

 Conectividade com Bluetooth para seu celular e tablet.
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* Não disponível em todos os países. Entre em contato com o seu representante local de vendas para disponibilidade.
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JABRA MOTION BENEFÍCIOS
Luz de ocupado

Toque para conectar

Evite interrupções de chamadas com o indicador de luz de ocupado
A luz de ocupado da Jabra ajuda-o a lidar com os desafios de ambiente
de escritório aberto e permite que as pessoas saibam claramente que
você está ao telefone. O indicador fica vermelho quando você está em
uma chamada e evita que você seja interrompido.

Conecta dispositivos com um simples toque
A Tecnologia de Campo Próximo (NFC) facilita que o seu dispositivo
Jabra conecte-se instantaneamente e interaja com telefones, tablets
e tags interativos. Não precisa de mais que um toque. Apenas toque
no telefone e no dispositivo Jabra juntos e você está pronto para
falar ou transmitir sua música.

Assistente de Chamada

Controles de voz

O Assistente de Chamada permite que você atenda uma chamada sem
um clique
O inteligente Assistente de Chamada da Jabra permite que você atenda
uma chamada sem um clique. A tecnologia de sensor de movimento
integrada liga o headset quando você o pega ou toca nele, e automaticamente atende a chamada quando você o coloca no ouvido. Se você já
estiver usando o headset, você pode aceitar ou rejeitar uma chamada
usando apenas a sua voz.

Notificado pela EBe e assuma o controle com a sua voz
Os controles de voz da Jabra cobre tanto comandos de voz quanto
funcionalidades de orientação por voz. Com comandos de voz, você
pode atender/rejeitar uma chamada, tocar música, retornar a chamada e assim por diante.

Wind Noise Protection

Block intrusive wind noise
Wind Noise Protection enables you to keep the thread of your conversation in open air environments without any interference. Walk,
bike, run, work outside and talk with no need to raise your voice or
shout to be heard.

Voz HD - Áudio de banda larga

Áudio de alta qualidade para conversas super claras
Desfrute de um som de alta definição com voz HD e tenha uma comunicação clara e inteligível. Você obtém conversas realistas e vibrantes,
e pode focar no conteúdo e não tem dificuldade de entender o que a
pessoa do outro lado da linha está dizendo.

Bateria que dura 8 horas

Fale até 8 horas sem se preocupar com a bateria
Um dispositivo de áudio sem fio não seria útil sem uma bateria incrível. Mesmo com um desempenho tão alto reunido em um espaço
tão pequeno, ainda dura 8 horas com uma única carga. Então você
pode falar e trabalhar quanto tempo quiser.

Transmissão de áudio HiFi

Controle de volume inteligente

JABRA MOTION UC/JABRA MOTION OFFICE
Jabra Software Applications

Ajusta o volume da chamada automaticamente
Com o controle de volume inteligente da Jabra, agora você está livre e
não precisa tocar no controle de volume. O nível do áudio adapta-se
automaticamente ao ruído de interferência ao seu redor, permitindo
que você ouça o que está sendo dito onde quer que você esteja.

Easy device configuration and softphone integration
Customize and control your audio device settings with Jabra’s software applications. You get full integration and remote call control with
the latest generation of softphones.

Jabra Connect

Multi-device Connectivity

Personalize o seu headset e controle os seus dispositivos
O aplicativo Jabra Connect interage ativamente com o seu headset
e permite que você personalize a sua experiência de usuário para
se adequar às suas preferências, assim como controlar todas as suas
chamadas em vários dispositivos.

Manage all your calls from one single headset
Multi-device connectivity technology lets you manage phone calls
from several different devices such as desk phones, tablets, PCs and
smartphones, with one single headset.
You get greater flexibility and enhanced user experience.

Noise Blackout™

Remote Asset Management

Remote mass deployment and device management
Configure and implement the company’s audio devices 100% remotely from one central point. You get the latest features and functionalities on one go with Jabra Xpress, a web-based solution. You can
also get a complete overview of all Jabra audio devices installed in
the IT network with Jabra Xpress’ asset management component.

Eliminar interferência de ruído de fundo
A tecnologia Jabra Noise Blackout™ elimina o ruído de fundo perturbante como o vento, conversas paralelas ou tráfego para melhorar a
sua voz. Então agora você pode falar livremente sem levantar a voz
excessivamente.

PeakStop™

UC Plug-And-Play

Som seguro e proteção superior da audição
A tecnologia PeakStop™ imediatamente remove sons altos potencialmente prejudiciais ou tons antes que possam chegar aos seus ouvidos
e mantém o nível do som dentro de uma faixa segura para proteger a
sua audição.

Plug-and-play with all leading UC platforms
Jabra devices feature intuitive call control and seamless connection
to all leading UC applications and softphones. They are easy to set up
and easy to use, leaving you free from any installation expertise or
extensive training requirement.

Modo Power Nap

100 Meter/300 Feet Wireless Freedom

Automaticamente entra no modo Power Nap
Com o modo Power Nap da Jabra, agora você pode deixar o seu headset no carro ou na sua mesa por dias e ainda tê-lo pronto para quando
você chegar. O seu dispositivo entra automaticamente no modo de
descanso quando está inativo. Um ótimo recurso de gerenciamento de
energia que lhe dá mais tempo de fala e menos carregamento.

SafeTone™

Melhor proteção da audição
O Jabra SafeTone™ inclui o Jabra PeakStop™ e o Jabra IntelliTone™, a
tecnologia de proteção de audição melhorada. Beneficie-se com uma
limitação clara, nítida e automática da exposição do volume médio
durante seu dia de trabalho de acordo com os padrões e regulamentos
acústicos. Um recurso que oferece-lhe uma significativa confiança, segurança e conforto enquanto melhora a qualidade da sua comunicação.

Hands-free communication up to 100 meters/300 feet
Featuring Bluetooth® Class 1, your Jabra device enables you to
connect to a vast range of devices from smart phones and tablets to
laptop computers. You get a wireless mobility up to 100 meters/300
feet giving you full control of your hands-free Jabra voice solutions.
You can call and multitask on your terms.

JABRA MOTION OFFICE

Pronto para smartphone e tablet

Pronto para uso com os últimos smartphones/tablets
O seu dispositivo Jabra é projetado com tecnologia à prova de futuro
para ser completamente compatível com os últimos smartphones e
tablets no mercado.

JABRA.COM/MOTION

Hot Desking

Empower mobile workers with a flexible office environment
Save time, money and office space and give mobile employees
a more flexible work environment. Jabra Motion Office enables
multiple employees to use the same office space at different times.
Just plug in your headset to any Jabra Motion Office base and you’re
ready to work.
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Transmita música, podcasts e orientações GPS
Os dispositivos Jabra Bluetooth® apresentando A2DP permitem que
você transmita música, podcasts e mesmo orientações GPS em qualidade HiFi para lhe dar uma melhor experiência de som.

