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DatasheetJabra PrO™ 9400 series

Jabra PrO 9400 SerieS
Flexibiliteit in en Om het kantOOr

De Jabra PrO 9400 draadloze headsets zijn ontworpen voor ken-
niswerkers die altijd bereikbaar moeten zijn. De vrijheid om zelfs op 
een afstand van 150 meter oproepen van uw mobiele telefoon, vaste 
telefoon of softphone-toepassing te kunnen beantwoorden.  Dankzij 
het touchscreen is configuratie en gespreksbeheer heel eenvoudig. 
tevens zijn deze headsets voorzien van ongeëvenaarde geluidsonder-
drukking, akoestische bescherming en geluidskwaliteit. 

De eerSte DraaDlOze kantOOrheaDSet met gebruikerS-
vrienDeliJk tOuchScreen vOOr eenvOuDig geSPrekSbeheer
bepaalde modellen in de Jabra PrO 9400 series-familie zijn voorzien van 
een exclusief basisstation met touchscreen dat gespreksbeheer vereen-
voudigd. het touchscreen biedt de gebruiker pictogrammen voor 
gespreksbeheer, een kiespad en andere nuttige functies. 

eén DraaDlOze heaDSet vOOr uw bureauteleFOOn, mObiele 
teleFOOn en SOFtPhOne – tegeliJkertiJD
Voor kenniswerkers die bereikbaar moeten zijn – waar ze ook zijn en welk 
toestel ook overgaat – is de Jabra PrO 9400 series de eerste headset die 
alle oproepen samenbrengt op één handsfree apparaat. Productiviteit 
stijgt, projecten worden sneller voltooid en uw werknemers zijn meer 
tevreden. 

kriStalhelDere geSPrekken, zelFS in rumOerige, OPen 
kantOOrOmgevingen
Jabra’s PrO 9400 series draadloze headsets zijn voorzien van een aantal 
ongeëvenaarde functies ter verbetering van de geluidskwaliteit, zoals 
Digital signal Processing (DsP) voor een betere verstaanbaarheid, safe-
tone-technologie voor verbeterde gehoorbescherming, Noise blackout 
voor uitstekende geluidsonderdrukking en high-definition geluid dankzij 
hD Voice / Wideband audio. 

meer inFOrmatie
Jabra.COM/PrO9400

zet uw geSPrek vOOrt tOt 150 meter van uw bureau.
Dankzij de draadloze vrijheid van 150 meter biedt de Jabra PrO 9400 se-
ries kenniswerkers de mogelijkheid om weg te lopen van hun bureau, 
oproepen te beantwoorden/beëindigen en hun werk te doen, terwijl ze 
aan de telefoon zijn. snellere voltooiing van projecten en probleemoploss-
ing leiden tot een grotere productiviteit. 

tOekOmStbeStenDige inveStering - gratiS SOFtware- 
uPgraDeS beSchikbaar
De Jabra PrO 9400 is 100% software-gebaseerd en daarom volledig 
toekomstbestendig. Dit systeem is voorzien van gratis software die u kunt 
koppelen met een breed scala aan softphone-standaarden via de ingeslo-
ten stuurprogramma's en u kunt uw Jabra headset-oplossing updaten met 
gratis Value Packs en service Packs.

werkt met

beschikbaar in verschillende modellen – met touchscreen of touchpad
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Datasheet

Jabra.COM/PrO9400

Jabra PrO 9400 SerieS Overzicht
variant naam variant beschrijving Ontworpen voor

Jabra PrO 9450 Draadloze headset voor softphone en 
bureautelefoon

 � Mono draadloze headset met dual-connectiviteit, zodat u heel eenvoudig oproepen van 
zowel uw bureautelefoon als uw softphone kunt afhandelen.

Jabra PrO 9450 Flex Draadloze headset voor softphone en 
bureautelefoon

 � Mono draadloze headset met een verlengde microfoonarm voor een perfect plaatsing 
en dubbele connectiviteit om oproepen naar zowel uw bureautelefoon en uw softphone 
te kunnen afhandelen.

Jabra PrO 9450 Duo Draadloze headset voor softphone en 
bureautelefoon

 � Duo draadloze headset met dual-connectiviteit, zodat u heel eenvoudig oproepen van 
zowel uw bureautelefoon als uw softphone kunt afhandelen.

Jabra PrO 9460 Mono Draadloze headset met touchscreen voor 
softphone en bureautelefoon

 � Mono draadloze headset met touchscreen dat geoptimaliseerd is voor 
kantoorpersoneel, met dual connectiviteit, zodat u heel eenvoudig  
oproepen van zowel uw bureautelefoon als uw softphone kunt afhandelen.

Jabra PrO 9460 Duo Draadloze headset met touchscreen voor 
softphone en bureautelefoon

 � Duo draadloze headset met touchscreen dat geoptimaliseerd is voor contact 
center-medewerkers, met dual connectiviteit, zodat u heel eenvoudig oproepen van 
zowel uw bureautelefoon als uw softphone kunt afhandelen.

Jabra PrO 9465 Duo Draadloze headset met touchscreen 
voor softphone, mobiele telefoon en 
bureautelefoon

 � Duo draadloze headset met touchscreen dat geoptimaliseerd is voor kantoorpersoneel, 
met drievoudige connectiviteit, zodat u heel eenvoudig oproepen van uw 
bureautelefoon, mobiele apparaat en softphone kunt afhandelen.

Jabra PrO 9470 Draadloze headset met touchscreen 
voor softphone, mobiele telefoon en 
bureautelefoon

 � Mono draadloze headset met touchscreen dat geoptimaliseerd is voor 
kantoorpersoneel, met drievoudige connectiviteit, zodat u heel eenvoudig oproepen 
van uw bureautelefoon, mobiele apparaat en softphone kunt afhandelen.

 � Uitstekende geluidsonderdrukking met Jabra Noise blackout™-microfoons.

Jabra PrO™ 9400 series

kristalhelder geluid
Digital Signal Processing voor een kristalhelder geluid
helder geluid is essentieel voor een goed gesprek, oproepefficiëntie en 
nauwkeurigheid. Digital signal Processing (DsP) in de audio-apparaten van Jabra 
verwijderen storende achtergrondgeluiden, echo´s en beschermen de gebruiker 
tegen plotselinge volumepieken. Gesprekstijden en mogelijke misverstanden 
worden aanmerkelijk verminderd.

hD voice – wideband audio
Hoge geluidskwaliteit voor kristalheldere gesprekken
Geniet van high-definition geluid met hD Voice en geniet van kristalheldere, 
verstaanbare communicatie. U kunt levendige gesprekken voeren, waarin u zich 
kunt concentreren op de inhoud, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over 
de verstaanbaarheid van uw gesprekspartner.

Jabra Software-toepassingen
Eenvoudige configuratie en softphone-integratie
Pas de instellingen van uw audio-apparaat aan met Jabra’s software-
toepassingen. U krijgt volledige integratie en remote call control met de 
nieuwste generatie softphones.

connectiviteit met meerdere apparaten
Beheer al uw gesprekken vanaf één enkele headset
Dankzij connectiviteit met meerdere apparaten kunt u met één enkele headset 
de oproepen beheren van verschillende apparaten, zoals bureautelefoons, 
tablets, PC's en smartphones. U profiteert van een grotere flexibiliteit en een 
verbeterde gebruikerservaring.

PeakStop™
Veilig geluid en superieure gehoorbescherming
Peakstop-technologie voorkomt mogelijk schadelijke harde geluiden of tonen 
voordat ze uw oren bereiken en houdt het geluidsniveau binnen veilige grenzen 
om uw gehoor te beschermen. 

remote asset management
Massa-implementatie en apparaatbeheer op afstand
Configureer en implementeer de audio-apparaten van uw bedrijf 100% 
op afstand vanuit één centraal punt. Geniet onderweg van de nieuwste 
mogelijkheden en functionaliteiten met Jabra Xpress, een web-based 
oplossing. Met de asset management-component van Jabra Xpress heeft u nu 
een volledig overzicht van alle Jabra audio-apparaten die geïnstalleerd zijn 
op uw it-netwerk.

remote call control
Naadloze integratie tussen telefoon en headset
beantwoord en beëindig oproepen op uw Jabra audio-apparaat dankzij 
naadloze integratie tussen uw telefoon en headset. Dankzij remote call 
control krijg u de mogelijkheid om te multitasken en bent u productiever. Met 
een draadloos Jabra audio-apparaat kunt u elke oproep afhandelen, ook als u 
niet aan uw bureau zit.

Safetone™
Verbeterde gehoorbescherming
Jabra safetone bevat Jabra Peakstop en Jabra  
intellitone™, de geavanceerde gehoorbeschermingstechnologie. Profiteer 
van de ultieme geluidservaring gedurende uw werkdag en geniet van de 
gehoorbeschermingstechnologieën die voldoen aan de relevante wet- en 
regelgevingen. een functie die u het vertrouwen, de veiligheid en het comfort 
biedt en de kwaliteit van uw communicatie verbetert.

geschikt voor smartphone en tablet
Klaar voor gebruik met de nieuwste smartphones/tablets
Uw Jabra-apparaat is ontworpen met toekomstbestendige technologieën, 
zodat u optimaal kunt profiteren van de nieuwste smartphones en tablets.

PrODuctvOOrDelen Jabra PrO 9400

Niet alle varianten zijn beschikbaar in alle landen. Kijk op www.Jabra.com voor beschikbaarheid.
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Jabra.COM/PrO9400

Jabra PrO™ 9400 series

Praat met comfort
Bescherm uw gehoor
U bent verzekerd van optimaal comfort met een grote variëteit aan stijlen 
die overeenkomen met uw persoonlijke voorkeuren en pasvorm. Onze lichte, 
ergonomisch ontworpen frames in combinatie met zachte oorkussentjes,  
verstelbare hoofdband en microfoonarm garanderen dat uw headset de hele 
dag lang comfortabel zit.

uc Plug-en-play
Plug-en-play met alle toonaangevende UC-platforms
Jabra-producten zijn voorzien van intuïtieve call control en naadloze verbinding 
met alle toonaangevende UC-toepassingen en softphones. Ze zijn eenvoudig te 
configureren en te gebruiken; er is geen ingewikkelde installatie of uitgebreide 
training meer nodig.

150 meter draadloze vrijheid 
Handsfree communicatie tot 150 meter
Geniet van draadloze vrijheid tot 150 meter en volledige controle over uw 
handsfree Jabra-oplossing dankzij DeCt-technologie. beantwoord oproepen, 
multitask en geniet van de vrijheid om te gaan en staan waar u wilt.

aFhankeliJk van variant*
noise blackouttm

Elimineer storend achtergrondgeluid
Jabra Noise blackout-technologie elimineert storende
achtergrondgeluiden, zoals windruis, rumoer van gesprekken om u heen of
verkeer en versterkt het geluid van uw stem. Nu kunt u dus vrijuit spreken 
zonder overmatig uw stem te verheffen.

noise cancelingtm microfoon 
Reductie van storend achtergrondgeluid
Microfoons met noise canceling technologie reduceren ongewenst achter-
grondgeluid en zijn ideaal voor drukke, rumoerige open kantooromgevingen.

*Voor meer informatie kunt u terecht op jabra.com


