
Genom direkt samarbete med marknadsledande 
tillverkare ger ITPRODEALS dig ett brett utbud av

IT till konkurrenskraftigt pris - oavsett om det
gäller ditt företag eller dig som privatperson.

M A R S  2 0 1 9

Alla priser i detta magasin är exklusive frakt om inget annat anges. Vi reserverar oss mot tryckfel, utsålda varor samt ändringar i teknisk data. 



Alla priser i detta magasin är exklusive frakt om inget annat anges. Vi reserverar oss mot tryckfel, utsålda varor samt ändringar i teknisk data. 

Jabra

Engage 75 Mono

Jabra

Engage 50 Stereo*

Jabra

Engage 75 Stereo

Jabra

Evolve 65t UC*

Jabra

Engage 65 Stero

Jabra

Engage 65 Mono

Alla priser i detta magasin är exklusive frakt om inget annat anges. Vi reserverar oss mot tryckfel, utsålda varor samt ändringar i teknisk data. 

 G Trådlös räckvidd på upp till 150 meter
 G Upp till 13 timmars samtalstid**
 G Uppfyller Open Office-kraven för Skype 

for Business
 G Inbyggd Busylight
 G Kan anslutas till två USB-enheter  

(datortelefon och/eller bordstelefon), två  
Bluetooth®-enheter och en analog 
bordstelefon

 G Professionellt digitalt trådlöst headset 
med funktioner som hjälper mot höga ljud-
nivåer och avbrott i contact centermiljöer.

 G Bullerdämpande tremikrofonteknolologi 
med stereoljud och superbredband

 G Imponerande passiv bullerdämpning
 G Bekväm och justerbar design
 G USB-C-anslutning, USB-A-anslutning 

finns som extra tillbehör
 G Uppfyller kraven för Skype for Business 

Open Office**

**) Beroende på användning **) Beroende på användning

*) Finns även i MS-version
**) Beroende på operativsystem

*) Finns även i Mono
**) Gäller för headset 
som används med 
MS-kontrollenheten

**) Beroende på användning **) Beroende på användning

 G Trådlös räckvidd på upp till 150 meter
 G Upp till 13 timmars samtalstid**
 G Uppfyller Open Office-kraven för Skype 

for Business
 G Inbyggd Busylight
 G Kan anslutas till två USB-enheter (dator-

telefon och/eller bordstelefon), två  
Bluetooth®-enheter och en analog 
bordstelefon

 G De första professionella UC-certifierade 
äkta trådlösa öronsnäckorna.

 G Suverän äkta trådlös samtalskvalitet med 
fyrmikrofonsteknologi

 G Stänger ute bakgrundsljud
 G Betrodd äkta trådlös anslutning för  

färre ljudavbrott
 G Kan anslutas till två enheter
 G Ansluta till Amazons Alexa, Siri® 

eller Google AssistantTM**

 G Trådlös räckvidd på upp till 150 meter
 G Upp till 13 timmars samtalstid**
 G Uppfyller Open Office-kraven för Skype 

for Business
 G Inbyggd Busylight
 G Kan anslutas till en USB-enhet
 G (datortelefon eller bordstelefon)
 G och en analog telefon

 G Trådlös räckvidd på upp till 150 meter
 G Upp till 13 timmars samtalstid**
 G Uppfyller Open Office-kraven för Skype 

for Business
 G Inbyggd Busylight
 G Kan anslutas till en USB-enhet 

(datortelefon eller bordstelefon) och en 
analog telefon
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