
ARKUSZ DANYCHLINIA JABRA MOTION™

LINIA JABRA MOTION
JEDYNA SŁUCHAWKA JAKIEJ POTRZEBUJESZ

Dzięki urządzeniom z linii Jabra Motion możesz nareszcie skupić się 
na rozmowie, zamiast martwić technicznymi szczegółami, 
ponieważ każde z nich przystosowuje się do Twojego środowiska 
pracy oraz sposobu poruszania. Za pośrednictwem jednego 
zestawu Jabra Motion pozostaniesz podłączony do wszystkich 
posiadanych aparatów telefonicznych. Będziesz mógł swobodnie i 
w dowolnej chwili przełączać między nimi rozmowy nawet 
wychodząc z biura, czy z domu. Ciesz się 100-metrowym, 
bezprzewodowym zasięgiem oraz możliwością prowadzenia 
konwersacji przez cały dzień przy zachowaniu najwyższej jakości 
dźwięku oraz wygody korzystania z urządzenia.

JEDEN ZESTAW SŁUCHAWKOWY DLA  
WSZYSTKICH TWOICH TELEFONÓW
Posiada możliwość skojarzenia z kilkoma aparatami, dzięki czemu 
jesteś stale połączony z wieloma telefonami za pomocą jednego 
zestawu słuchawkowego. Przełącz połączenia z  telefonu 
stacjonarnego lub softfonu VoIP na aparat mobilny i  kontynuuj 
rozmowę poza pomieszczeniem.
 
PROSTA I INTUICYJNA OBSŁUGA POŁĄCZEŃ
Wbudowane czujniki zagwarantują, że nigdy nie przegapisz 
połączenia. Po podniesieniu zestaw słuchawkowy automatycznie 
odbiera połączenia przychodzące i  w intuicyjny sposób 
dostosowuje głośność do otoczenia. Odbieraj połączenia za 
pomocą poleceń głosowych lub użyj składanego wysięgnika.
 
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ DŹWIĘKU ORAZ MOŻLIWOŚĆ 
PROWADZENIA ROZMÓW PRZEZ CAŁY DZIEŃ
Krystalicznie czysta jakość połączeń w każdym miejscu – nawet 
w hałaśliwym, wietrznym otoczeniu. Intuicyjny tryb oszczędzania 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
JABRA.COM/MOTION

Zestaw Jabra Motion dostępny jest w różnych modelach. Wybierz 
model, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom w zakresie 
nawiązywania i obsługi połączeń.

energii ogranicza zużycie energii, gdy zestaw słuchawkowy nie 
jest używany, wydłużając czas rozmów. 
 
REGULACJA DOPASOWANIA DLA NAJWYŻSZEGO KOMFORTU
Unikatowa konstrukcja umożliwia regulację wysokości gniazda 
głośnika w celu zapewnienia maksymalnego komfortu. Natomiast 
dołączone trzy wkładki do uszu zapewniają perfekcyjne 
dopasowanie.
 
WYNOSZĄCY 100 METRÓW, NAJLEPSZY W KLASIE  
ZASIĘG BEZPRZEWODOWY
Męczy Cię przesiadywanie przy biurku? Możesz zapewnić sobie 
swobodę poruszania się w biurze oraz poza nim w zasięgu do 100 
metrów od telefonu bez konieczności wstrzymywania połączenia.

WSPÓŁPRACUJE Z
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JABRA.COM/MOTION

PRZEGLĄD LINII Jabra Motion
Wariant Nazwa wariantu Opis Właściwości

Jabra Motion Office Zestaw słuchawkowy Bluetooth 
ze stacją bazową z ekranem doty-
kowym dla aparatów biurkowych 
i mobilnych, softfonów VoIP i 
tabletów.

 � Swoboda komunikacji z zachowaniem wolnych rąk do pracy w 
zasięgu do 100 metrów od aparatu biurkowego i mobilnego, 
softfonu VoIP, czy tabletu. 

 � Stacja bazowa z ekranem dotykowym zapewniająca wygodną 
obsługę połączeń, ładowanie oraz 
 hot desking.

 � W zestawie znajduje się adapter USB oraz miękki futerał.

Jabra Motion Office MS Zestaw słuchawkowy Bluetooth 
ze stacją bazową z ekranem doty-
kowym dla aparatów biurkowych 
i mobilnych, softfonów VoIP i 
tabletów. 

 � Zoptymalizowany pod kątem współpracy z Microsoft Lync.
 � Swoboda komunikacji z zachowaniem wolnych rąk do pracy w 

zasięgu do 100 metrów od aparatu biurkowego i mobilnego, 
softfonu VoIP, czy tabletu. 

 � Stacja bazowa z ekranem dotykowym zapewniająca wygodną 
obsługę połączeń, ładowanie oraz hot desking.

 � W zestawie znajduje się adapter USB oraz miękki futerał.

Jabra Motion UC Zestaw słuchawkowy Bluetooth 
dla softfonów VoIP, aparatów 
mobilnych oraz tabletów

 � Swoboda komunikacji z zachowaniem wolnych rąk do pracy w 
zasięgu do 100 metrów od softfonu VoIP, aparatu mobilnego, czy 
tabletu.

 � Adapter USB zapewnia integrację UC. 
 � Miękki pokrowiec w zestawie.

Jabra Motion UC MS Zestaw słuchawkowy Bluetooth 
zoptymalizowany dla Lync dla so-
ftfonów VoIP, aparatów mobilnych 
oraz tabletów 

 � Zoptymalizowany pod kątem współpracy z Microsoft Lync.
 � Swoboda komunikacji z zachowaniem wolnych rąk do pracy w 

zasięgu do 100 metrów od softfonu VoIP, aparatu mobilnego, czy 
tabletu. 

 � Adapter USB zapewnia integrację UC. 
 � Miękki futerał w zestawie.

Jabra Motion UC z ze-
stawem podróżnym 
i ładowarką

Zestaw słuchawkowy Bluetooth 
do dla softfonów VoIP, aparatów 
mobilnych oraz tabletów

 � Swoboda komunikacji z zachowaniem wolnych rąk do pracy w 
zasięgu do 100 metrów od softfonu VoIP, aparatu mobilnego, czy 
tabletu. 

 � Adapter USB zapewnia integrację UC.
 � W komplecie zestaw do przechowywania, dokowania i ładowania.

Jabra Motion UC z ze-
stawem podróżnym 
i ładowarką MS

Zestaw słuchawkowy Bluetooth 
zoptymalizowany dla Lync dla so-
ftfonów VoIP, aparatów mobilnych 
oraz tabletów 

 � Zoptymalizowany pod kątem współpracy z Microsoft Lync.
 � Swoboda komunikacji z zachowaniem wolnych rąk do pracy w 

zasięgu do 100 metrów od softfonu VoIP, aparatu mobilnego, czy 
tabletu. 

 � Adapter USB zapewnia integrację UC.
 � W komplecie zestaw do przechowywania, dokowania i ładowania.

Jabra Motion* Zestaw słuchawkowy Bluetooth 
dla aparatów mobilnych oraz 
tabletów

 � Łączność Bluetooth z aparatem mobilnym i tabletem.

SERIA JABRA MOTION™

* Dostępność w niektórych krajach. Informacje na temat dostępności można uzyskać, kontaktując się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
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ARKUSZ DANYCH

Wskaźnik zajętości Busylight
Wskaźnik zajętości pozwala uniknąć przerywania rozmów
Wskaźnik Jabra Busylight ułatwia pracę w otwartych biurach i wyraźnie sygnalizuje 
innym, że właśnie rozmawiasz przez telefon. Wskaźnik zapala się na czerwono, 
gdy rozmawiasz przez telefon, dzięki czemu wszyscy wiedzą, że nie należy Ci 
przeszkadzać.

Asystent połączeń
Asystent połączeń umożliwia odbieranie połączeń bez klikania
Inteligentny asystent połączeń Jabra umożliwia odbieranie połączeń bez klikania. 
Wbudowana technologia czujnika ruchu włącza zestaw słuchawkowy, gdy go 
podniesiesz lub dotkniesz, oraz automatycznie odbiera połączenie, gdy założysz go 
na ucho. Jeśli masz już założony zestaw słuchawkowy, możesz odebrać lub odrzucić 
połączenie za pomocą polecenia głosowego.

Dźwięk HD – dźwięk szerokopasmowy
Wysoka jakość dźwięku zapewniająca bardzo wyraźne rozmowy
Wysoka rozdzielczość dźwięku dzięki funkcji dźwięku HD oraz krystalicznie czysta 
i zrozumiała komunikacja. Uzyskujesz dzięki temu bardzo realistyczną i dynamiczną 
jakość rozmów oraz możesz skupić się na treści, bez konieczności usiłowania 
zrozumienia drugiej osoby.

Strumieniowe przesyłanie dźwięku hi-fi
Przesyłanie muzyki, podcastów oraz wskazówek GPS
Urządzenia Jabra Bluetooth® wyposażone w funkcję A2DP umożliwiają strumie-
niowe odtwarzanie muzyki, podcastów a nawet wskazówek GPS w jakości HIFI, 
zapewniając wyjątkową jakość dźwięku.

Adaptacyjna regulacja głośności
Automatyczna regulacja głośności połączenia
Dzięki funkcji adaptacyjnej regulacji głośności nie musisz już korzystać z przycisków 
regulacji głośności. Poziom dźwięku dostosowuje się automatycznie do poziomu 
hałasu otoczenia, dzięki czemu zawsze słyszysz wszystko wyraźnie, niezależnie od 
tego, gdzie się znajdujesz.

Jabra Connect
Dopasuj zestaw słuchawkowy do swoich preferencji oraz zarządzaj wszystkimi 
urządzeniami
Aplikacja Jabra Connect aktywnie współpracuje z zestawem słuchawkowym i po-
zwala dostosować tryb pracy do preferencji użytkownika, jak również obsługiwać 
wszystkie połączenia na wielu urządzeniach.

Noise Blackout™ 
Eliminuje zakłócenia w tle
Technologia Jabra Noise Blackout™ eliminuje hałasy otoczenia, taki jak wiatr, inne 
rozmowy, czy ruch uliczny aby zapewnić większy komfort rozmowy. Dzięki temu 
możesz teraz swobodnie rozmawiać bez podnoszenia głosu.

PeakStop™
Bezpieczny dźwięk i zaawansowana ochrona słuchu
Technologia PeakStop™ natychmiast usuwa wszelkie potencjalnie niepożądane 
dźwięki lub tony, zanim dotrą one do Twoich uszu i zapewnia utrzymanie bezpiecz-
nego poziomu dźwięku, aby chronić Twój słuch. 

Tryb oszczędzania energii
Automatycznie przechodzi do trybu oszczędzania energii
Tryb oszczędzania energii Jabra umożliwia pozostawienie zestawu słuchawkowego 
w samochodzie lub na biurku na wiele dni. Gdy wrócisz, zestaw będzie gotowy do 
pracy. Twoje urządzenie automatycznie przełącza się na tryb czuwania, gdy jest 
nieaktywne. Jest to doskonała funkcja zarządzania energią, która wydłuża czas 
rozmów i ogranicza częstotliwość ładowania.

SafeTone™
Wyższy poziom ochrony słuchu
Jabra SafeTone™ obejmuje technologię Jabra PeakStop™ oraz Jabra  
IntelliTone™, zaawansowaną technologię ochrony słuchu. Korzystaj z wyraźnej, 
czytelnej i automatycznej redukcji poziomu głośności podczas pracy, zgodnie 
z normami i przepisami dotyczącymi dopuszczalnych poziomów głośności. Jest to 
funkcja, która oferuje komfort, pewność oraz bezpieczeństwo, przy jednoczesnym 
zwiększeniu poziomu jakości komunikacji.

Gotowość do współpracy ze smartfonem i tabletem
Gotowość do pracy z najnowszymi smartfonami/tabletami
Twoje urządzenie Jabra jest wyposażone w technologię przygotowaną pod kątem 
przyszłych potrzeb, aby zapewnić pełną zgodność z najnowszymi smartfonami 
i tabletami dostępnymi na rynku.

Dotknij, aby połączyć
Łączenie z urządzeniami za sprawą naciśnięcia przycisku
Technologia komunikacji zbliżeniowej (NFC) ułatwia błyskawiczne łączenie 
i komunikowanie się urządzenia Jabra z telefonami, tabletami oraz interaktywny-
mi znacznikami. Wystarczy jedynie zetknąć je ze sobą. Po prostu przyłóż do 
siebie telefon i urządzenie Jabra, aby od razu prowadzić rozmowy lub odtwarzać 
strumieniowo muzykę.

Obsługa głosowa
Powiadomienia i obsługa głosowa
Obsługa głosowa Jabra obejmuje funkcje poleceń oraz komunikatów głosowych. 
Dzięki poleceniom głosowym można odbierać/przerywać połączenia, odtwarzać 
muzykę, oddzwaniać itp. Można obsługiwać urządzenie własnymi słowami. 
Komunikaty głosowe zapewniają werbalne powiadomienia o istotnych aktualiza-
cjach stanu, takich jak połączenia oraz niski stan baterii.

Ochrona przed hałasem
Blokowanie niepożądanego hałasu wiatru
Ochrona przed odgłosami wiejącego wiatru umożliwia prowadzenie rozmowy na 
otwartym powietrzu bez żadnych niepożądanych zakłóceń. Możesz spacerować, 
biegać, jeździć rowerem lub pracować na zewnątrz, jednocześnie prowadząc 
rozmowę, bez konieczności podnoszenia głosu lub krzyczenia.

Żywotność baterii: 8 godzin
Czas rozmów do 8 godzin bez martwienia się o stan baterii
Bezprzewodowe urządzenie audio nie byłoby przydatne, gdyby nie było wypo-
sażone w baterię o rewelacyjnej żywotności. Tak niewielkie urządzenie posiada 
ogrom funkcji i ponadto umożliwia pracę nawet przez 8 godzin na jednym 
ładowaniu. Dzięki temu możesz poruszać się i rozmawiać tak długo, jak chcesz.

JABRA MOTION UC/JABRA MOTION OFFICE
Aplikacje Jabra
Łatwa konfiguracja urządzenia i integracja softfonu
Dostosuj i kontroluj ustawienia urządzenia audio za pomocą oprogramowania 
Jabra. Uzyskasz pełną integrację oraz zdalną obsługę połączeń dzięki najnowszej 
generacji telefonów programowych.

Możliwość skojarzenia z wieloma urządzeniami
Zarządzaj wszystkimi połączeniami za pomocą jednego zestawu słuchawkowego
Technologia umożliwiająca skojarzenie z wieloma urządzeniami umożliwia zarzą-
dzanie połączeniami telefonicznymi przy użyciu wielu różnych urządzeń, takich 
jak aparaty biurkowe, tablety, komputery oraz smartfony, przy użyciu jednego 
zestawu słuchawkowego.  
Uzyskasz większą elastyczność i wyższy komfort użytkownika.

Zdalne zarządzanie zasobami
Zdalna masowa instalacja i zarządzanie urządzeniem
W pełni zdalna konfiguracja i implementacja firmowych urządzeń audio 
z jednego centralnego punktu. Dzięki internetowemu rozwiązaniu Jabra Xpress 
uzyskujesz dostęp do najnowszych funkcji i opcji w ramach jednej aktualizacji. 
Możesz również sprawdzić stan wszystkich urządzeń audio Jabra zainstalowanych 
w sieci IT z komponentem zarządzania zasobami Jabra Xpress.

UC Plug-And-Play
Plug-and-play ze wszystkimi wiodącymi platformami UC
Urządzenia Jabra są wyposażone w intuicyjną obsługę połączeń oraz zapewniają 
płynne połączenie z wszystkimi wiodącymi aplikacjami i softfonami UC. Są one 
łatwe w konfiguracji i użyciu, nie wymagają zaawansowanej wiedzy w zakresie 
instalacji ani kompleksowego przeszkolenia.

100-metrowa bezprzewodowa swoboda 
Nieograniczona komunikacja do 100 metrów
Twoje urządzenia Jabra, które jest wyposażone w interfejs Bluetooth® klasy 
1, umożliwia połączenie z wieloma różnymi urządzeniami – od smartfonów 
i tabletów do laptopów. Łączność bezprzewodowa jest zapewniona do 100 
metrów i umożliwia pełną kontrolę nad Twoim głośnomówiącym urządzeniem 
głosowym Jabra. Możesz prowadzić rozmowy i wykonywać wiele czynności 
według własnych upodobań.

JABRA MOTION OFFICE
Hot Desking
Usprawnienie pracy kadry dzięki zapewnieniu elastycznego środowiska 
biurowego
Oszczędność czasu, pieniędzy i przestrzeni biurowej oraz zapewnienie pracowni-
kom bardziej elastycznego środowiska pracy. Jabra Motion Office pozwala wielu 
kadry korzystać z tej samej przestrzeni biurowej w różnym czasie. Wystarczy 
podłączyć zestaw słuchawkowy do dowolnej stacji bazowej Jabra Motion Office 
i można zacząć pracę. 

JABRA.PL/MOTION

JABRA MOTION – ZALETY PRODUKTÓW

SERIA JABRA MOTION™


