
ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI HAŁASU W MIEJSCU PRACY
Wszystkie rozwiązania Jabra (zestawy słuchawkowe i  procesory dźwięku) chronią słuch i  dobre samopoczucie użytkownika. 
Urządzenie Jabra LINK 850 wykracza poza lokalne przepisy dotyczące zgodności i regulacje prawne, w tym unijne normy dotyczące 
hałasu w środowisku pracy (dyrektywa 2003/10/WE) oraz czołowe zalecenia Stanów Zjednoczonych, narzucające maksymalną górną 
wartość graniczną ekspozycji na poziomie 85 dB(A) (czas średni ważony przez pełny dzień roboczy). Szczegółowe informacje można 
znaleźć w dokumentacji na stronie jabra.com/link850

INFORMACJA O PRODUKCIE

Wydajność przedstawicieli decyduje o sukcesie przedsiębiorstwa 
z  centrum kontaktowym. Jednak wraz ze wzrostem wymagań 
klientów względem lepszej obsługi osobistej, spełnienie ich 
oczekiwań bez wydłużania czasu obsługi połączeń, zmniejszania 
wydajności przedstawicieli i  ilości zatrzymanych pracowników 
może stanowić wyzwanie. 

Odpowiedzią jest procesor dźwięku Jabra LINK 850.  Urządzenie Jabra 
LINK 850 jest małe lecz wydajne i  zwiększa wartość inwestycji 
w  zestawy słuchawkowe. Jest wyposażone w  funkcje, które 
zwiększają wydajność, zmniejszają koszty i  są czynnikiem 
pozwalającym osiągnąć wysokie wyniki w całej firmie.

ZWIĘKSZ WYDAJNOŚĆ PRZEDSTAWICIELI
Stała, wysoka jakość dźwięku, redukcja szumów tła i  niski 
poziom zakłóceń pozwalają uniknąć przerywania rozmów, aby 
przedstawiciele mogli prowadzić więcej rozmów w  krótszym 
czasie. Wbudowana funkcja redukcji szumów i łatwe zarządzanie 
połączeniami promują bezpieczne, wygodne i  bardziej wydajne 
środowisko pracy.

CHROŃ PRZED STRESEM I URAZAMI SŁUCHU
Ogranicz liczbę dni urlopu chorobowego i  zwiększ poziom 
utrzymania pracowników. Procesor dźwięku Jabra LINK 850 
zapewnia ochronę przed udarem akustycznym i  jest zgodny 
z unijnymi normami dotyczącymi hałasu w środowisku pracy oraz 
najważniejszymi zaleceniami w  Stanach Zjednoczonych, 
narzucającymi maksymalną górną wartość graniczną ekspozycji 
na poziomie 85 dB(A).

PRZYSZŁOŚCIOWA INWESTYCJA W ZESTAW SŁUCHAWKOWY
Procesor dźwięku Jabra LINK 850 jest idealnym rozwiązaniem dla 
firm, które rozważają przejście na system ujednoliconej 
komunikacji. Procesor umożliwia połączenie z dowolnym modelem 
telefonu i zapewnia łatwe połączenie z komputerem w celu obsługi 
połączeń UC. Jest również zasilany za pośrednictwem gniazda USB.

ZWIĘKSZ WYDAJNOŚĆ CENTRUM 
KONTAKTOWEGO DZIĘKI PROCESOROWI 
DŹWIĘKU JABRA LINK 850. 

POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO WYBRAĆ PROCESOR DŹWIĘKU 
JABRA LINK 850

-  Większa wydajność przedstawicieli dzięki 
  najwyższej jakości dźwiękowi, wygodzie i bezpieczeństwu.

- Większe zadowolenie i satysfakcja większej 
  liczby klientów.

- Mniejsze koszty całkowite. 

JABRA.COM

Procesor dźwięku Jabra LINK™ 850



REDUKCJA SZUMÓW

Mniej zakłóceń i hałasu sprzyja koncentracji pracowników 
podczas połączenia.

§ Redukcja szumów 
  Zaawansowana technologia redukcji szumów eliminuje 

rozpraszające dźwięki i odgłosy, pozwalając zwiększyć 
wydajność rozmów i satysfakcję z ich jakości. 

§ Wyciszenie linii 
  Usuwa przydźwięk linii, buczenie i inne odgłosy w sieci 

telefonicznej.

§ Stopniowe wyciszenie 
  Redukcja szumów z otoczenia poprzez wzmacnianie tylko 

dźwięków o określonym natężeniu.

OCHRONA SŁUCHU

Bezpieczny, komfortowy dźwięk stymuluje motywację 
i produktywność pracowników przez cały dzień, 
a certyfikowane urządzenia gwarantują bezpieczeństwo 
i zgodność z lokalnymi przepisami.

§ PeakStop™ 
  Akustyczne zabezpieczenie dźwiękowe, które usuwa 

potencjalnie szkodliwe częstotliwości, zanim dotrą one do 
zestawu słuchawkowego. Chroni słuch użytkownika poprzez 
utrzymywanie bezwzględnego natężenia dźwięku i wartości 
szczytowych energii w bezpiecznym zakresie, a także 
zapewniając pracownikom bezpieczny i wygodny poziom 
dźwięku (maks. 118 dB średniej kwadratowej). 

§ Zgodność z normą„Hałas w środowisku pracy” 
  Procesory dźwięku Jabra są zgodne z przepisami 

i zaleceniami EU i US i zapewniają bezpieczeństwo 
przedstawicieli oraz zgodność z lokalnymi przepisami.

ROZUMIENIE MOWY

Czysty dźwięk zapewnia lepszą komunikację między 
pracownikiem a rozmówcą, umożliwiając bardziej osobistą 
i wydajną rozmowę.

§ DSP (cyfrowe przetwarzanie sygnału)  
  Zaawansowana technologia, która zapewnia krystalicznie 

czysty dźwięk, bez echa i artefaktów, dzięki czemu 
pracownicy mogą prowadzić rozmowy w lepszych 
warunkach.

§ Dynamic Volume Control (dynamiczna kontrola głośności)  
  Automatyczne dopasowanie poziomu głośności rozmowy 

telefonicznej bez zniekształceń.

§ Korektor regulacji dźwięku 
  Pozwala agentom modyfikować dźwięk z zestawu 

słuchawkowego, aby zapewnić optymalną jakość i czystość 
dźwięku.

 

WYDAJNOŚĆ

Wygodna łączność i funkcje zarządzania pozwalają 
znormalizować procesy i zwiększyć ich wydajność.

§ Gniazdo nadzorowania  
  Wyjątkowy interfejs nadzorczy zapewnia łatwe 

monitorowanie pracownika oraz rozmowy.

§ Wskaźnik zajętości  
  Wskaźnik zajętości (akcesorium) sygnalizuje 

współpracownikom, że rozmawiasz, dzięki czemu nie 
przeszkadzają Ci, gdy prowadzisz rozmowę.

§ Zgodność z telefonem programowym i stacjonarnym  
  Połączenie z komputerami, telefonami stacjonarnymi lub 

jednym i drugim.

Dodaj procesor dźwięku Jabra LINK™ 850 do istniejących zestawów słuchawkowych, 
aby uzyskać dostęp do wielu dodatkowych funkcji, w tym: 

ZWIĘKSZ WARTOŚĆ ZESTAWÓW SŁUCHAWKOWYCH 
I POPRAW WYDAJNOŚĆ.

JABRA.COM DS
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Dodatkowe informacje można znaleźć w dokumentacji na stronie jabra.com/link850


