
SPEAK-SERIEN 
LYDLØSNINGER TIL 
MØDERUM

SALGSTIPS



* Gælder kun Speak 710 og Speak 750.

Fantastisk lydkvalitet og intuitiv 
brugerflade

Har dine kunder behov for speakerphones på kontoret 
til krystalklar kommunikation på kundemøder og catch-
ups? Speak-serien er fyldt med funktioner, der gør 
konferenceopkald nemme med intuitive brugerflader, flere 
tilslutningsmuligheder såsom Bluetooth og fantastisk 
lydkvalitet. 

Den rigtige speakerphone til dine kunder

Hvad enten dine kunder har behov for en stationær 
speakerphone til deres mødelokale eller en bærbar enhed, 
der er perfekt til at være med på farten og på salgsmøder,  
har Jabra den rigtige speakerphone til dem.

Nøglefordele ved Speak-serien

• Hør og bliv hørt med krystalklar lyd – dine kunder sparer 
tid på møder og kan hurtigt tage beslutninger 

• Lad dine kunder starte konferenceopkald til tiden, hver 
gang, med en opsætning, der kun tager få sekunder med 
deres fortrukne enhed

• Lad dine kunder gøre ethvert rum til et mødelokale, hvad 
enten det er hjemme, på et hotel eller ved deres skrivebord 

• Lad dem parre to enheder sammen for at få fuld stereo 
oplevelse og konferenceopkald op til 12 personer* 

Hvem er Speak-serien ideel for?

• Virksomheder, der har fokus på ‘news ways of working’, og 
som lader sine ansatte arbejde hvor som helst, samarbejde 
i teams og arbejde i åbne kontormiljøer, giver ansatte 
fleksibilitet til at vælge den rigtige teknologi, der passer til 
deres arbejdsbehov.  

• Virksomheder, der har svært ved UC-brugertilpasning 
og som har behov for at gøre brugerne fortrolige med 
kompatible plug-and-play enheder med Microsoft Teams, 
Skype for Business og andre førende UC-platforme.

• Virksomheder, der ønsker høj lydkvalitet til 
konferenceopkald og/ eller musik gennem en professionel 
enhed. 

SPEAK-SERIEN

Designet til at gøre konferenceopkald nemme & samarbejde simpelt



1 Kun Speak 750 til Microsoft Teams version   2 Ikke som standard. Skal først konfigureres i Jabra Direct app’en – download gratis på jabra.dk/direct

FUNKTIONER/PRODUKT SPEAK 410 SPEAK 510 SPEAK 710 SPEAK 750 SPEAK 810

Klasse Middel Middel Premium Premium Professionel

Type af lokale Mindre mødelokale Mindre mødelokale Personligt kontor Huddle-rum Konferencerum

Antal deltagere Op til 4 Op til 4 Op til 6 Op til 6 Op til 15

Fuld dupleks lyd Nej Nej Nej Ja Nej

Taletid –
Op til  
10 timer

Op til  
15 timer

Op til  
10 timer

–

Omnidirektionel                   
mikrofon Ja Ja Ja Ja

6 ZoomTalkTM 
mikrofoner

Rækkevidde – Op til 30m Op til 30m Op til 30m –

Bluetooth Nej Ja Ja Ja Ja

USB Bluetooth Adapter Nej Ja Ja Ja Nej

Trådløs Nej Ja Ja Ja Nej

Link knap Nej Nej Ja Ja Nej

Microsoft Teams knap Nej Nej Nej Ja1 Nej

Smart knap2 Ja Ja Ja Ja Nej

Bærbar Ja Ja Ja Ja Nej

Ideel til Opkald Opkald Opkald & musik Opkald & musik
Opkald, musik & 
multimedie

 

Link 370 USB Bluetooth Adapter
Forbinder til Speak 750 med en PC og softphone

NY – SPEAK 750
 
Tilgængelige varianter til Microsoft Teams og  
førende Unified Communications platforme

SPEAK-SERIEN 
SAMMENLIGNINGSOVERSIGT
 

Mute knap

Bluetooth knap
For at parre: tryk 2 sek 
For at afbryde/forbinde: tryk x1

Batteristatus LED

Lydstyke

Microsoft Teams knap
• Tryk for at deltage i Microsoft Teams møde
• Tryk for at se Microsoft Teams ubesvarede 

opkald og voicemails
• Tryk for at bringe Microsoft Teams til 

forgrunden på computeren
Afslut opkaldBesvar opkald

Link knap 
Link to Jabra Speak 750  
enheder inden for 0.5-4 m

Tænd/ sluk

Lydstyrke



© 2019 GN Audio A/S. All rights reserved.® Jabra is a registered trademark of 
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Find ud af mere på jabra.dk/speak

SPEAK-SERIEN

Vælg den rigtige enhed
Når du leder efter den perfekte løsning til konferencer, er der nogle overvejelser, du skal gøre dig:

Møder afholdes rundt 
omkring på kontoret. 

Enheden skal være 
bærbar og skal kunne 

tilsluttes en pc.

Møder afholdes på 
forskellige lokationer. 

Det er vigtigt, at enheden 
skal være bærbar, og 

ligeså gælder det med 
Bluetooth tilslutning til 
smart-enheder såsom 

tablets og smartphones. 

Møder afholdes på 
forskellige lokationer. 

Premium lyd og at 
enheden er bærbar er 

vigtigt. Der er behov for, 
at den er god til  musik 

og multimedie såvel som 
konferencekald. 

Vi har behov for en enhed 
i møderummet, der let 
kan forbindes og hvor 
alle bliver hørt, hvilket 
giver færre afbrydelser 

og bedre samtaler 
og dermed et mere 
produktivt møde.

Vi har faste mødelokaler, 
som vi booker til 

konferenceopkald og 
møder, der ofte har 
op til 15 deltagere i 

mødelokalet. 

1-4 deltagere/
Bærbar løsning

1-4 deltagere/
Bærbar løsning

1-6 deltagere/Bærbar, 
personlig løsning

1-6 deltagere/
Huddle-rum løsning

Op til15 deltagere/ 
Stationær løsning

Speak 410 Speak 510 Speak 710 Speak 750 Speak 810

Har du kun behov for at 
tilslutte pc’en?

Har du behov for 
både Bluetooth og pc 

tilslutning?

På farten, inden- og udenfor kontoret I et fast møderum

Har du behov for 
både Bluetooth og pc 

tilslutning med fantastisk 
lyd til opkald og musik? 

Har du brug for hurtig adgang til Microsoft Teams eller  
Unified Communications  

platforme?

Hvor afholdes størstedelen af møderne?


