
Headset til Connect 3.0

Headsets

Jabra PRO 930 Mono
Jabra headset med trådløs DECT teknologi, som 
giver maksimal frihed. Med over 8 timers 
batteritid og Boom mikrofon. Rækkevidde på 
op til 100 m.

Benyttes til PC.

Ring til os 
8888 7777 og hør nærmere

Se mere på 
ipvision.dk/headsets
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Model Varenr. Tilslutning

Mono:

Stereo:

930-25-509-101

930-29-509-101

USB-A og opl.stander

USB-A og opl.stander

Tilslutning

USB-A og opl.stander

Jabra PRO 935 Mono 
Trådløst Bluetooth headset, der giver en rigtig
god lydoplevelse og krystalklare HD-samtaler.
Har 12 timers batterilevetid. Headsettet er let
at bruge og kan også tilsluttes mobil.

Benyttes til PC og mobil.

Model Varenr.

Mono: 935-15-509-201
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Jabra ENGAGE 65 Mono 
Trådløst DECT headset der giver en rigtig god lydo-
plevelse og krystalklare samtaler. Har en rækkevid-
de på op til 150 m, op til 13 timers batterilevetid, 
intuitivt kontrolapperat og integreret busylight.Dette 
headset kan nemt kobles til bord- og Softphone 
samtidig. Til bordtelefon anbefaler vi Jabra link 
kabel.

Benyttes til PC og bordtelefon.

Jabra ENGAGE 75
Trådløst DECT headset. Jabras topmodel. Række-
vidde på op til 150 m, 13 timers batterilevetid og
med integreret busylight. Kan nemt tilsluttes op
til 5 enheder samtidigt. Desuden har dette headset 
et intuitivt betjeningssystem, der gør de
gængse opkaldsfunktioner lette at håndtere.
Til bordtelefon anbefaler vi Jabra link kabel.

Benyttes til bordtelefon og mobil og PC.

Model Varenr. Tilslutning

Mono:

Stereo:

9553-553-111

9559-553-111

USB-A og opl.stander

USB-A og opl.stander

Convertible: 9555-553-111 USB-A og opl.stander

Model Varenr. Tilslutning

Mono:

Stereo:

9556-583-111

9559-583-111

USB-A og opl.stander

USB-A og opl.stander

Convertible: 9555-583-111 USB-A og opl.stander



ipvision a/s  •  Skodsborgvej 305 D  •  2850 Nærum  •  Tlf.: (+45) 8888 7777  •  info@ipvision.dk  •  www.ipvision.dk

Headset til Connect 3.0

Jabra EVOLVE2 40 MS
Lync optimeret mono ledningsheadset til PC soft-
phone, smartphone eller tablet Jabra Evolve headset 
til et øre. Højtaleren har en blød kunstlæderbeklæd-
ning og ledning, samt volume kontrol og er med 
besvar-funktion på ledningen. Jabra Evolve tilsluttes 
computer via USB og 3.5 mm Jack. Lync optimeret 
mono ledningsheadset til PC softphone, smart-
phone eller tablet

Benyttes til PC, smartphone og tablet.

Model Varenr. Tilslutning

Mono:

Mono:

24089-899-999

24089-899-899

USB-A

USB-C

Stereo: 24089-999-999 USB-A

Stereo: 24089-999-899 USB-C

Jabra Evolve2 65 UC
Jabra Evolve2 65 er et professionelt trådløst Bluetooth 
headset til UC. Evolve2 65 er en videreudvikling af forgæn-
geren Evolve 65. Forbedringer kan bl.a. ses i opkalds- 
kvaliteten, de større højttalere og en bedre støjisolering. De 
tre indbyggede mikrofoner og den nye signalbehandlings- 
teknologi sørger for en imponerende opkaldskvalitet.   
Memory-skummet i ørepuden giver passiv støjreduktion, og 
sammen med en integreret LED light kan man undgå 
forstyrrelser og fordybe sig i sine opgaver.

Benyttes til PC og mobil.

Model Varenr. Tilslutning

Stereo:

Stereo:

26599-989-999

26599-989-899

USB-A

USB-C

Stereo: 26599-989-989 USB-A og opl.stander

Stereo: 26599-989-889 USB-C og opl.stander

Model Varenr. Tilslutning

Mono:

Mono:

26599-889-999

26599-889-899

 USB-A

USB-C

Mono: 26599-889-989 USB-A og opl.stander

Mono: 26599-889-889 USB-C og opl.stander
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Poly Savi 8220 Office Duo ANC
Savi 8200 serie er et trådløst DECT-headset, der 
med DECT-roaming giver en rækkevidde på op 
til 150m og med DECT audio, som giver sublim 
høj lydkvalitet. Med dette headset får brugeren 
et headset, der kan forbinde til to enheder 
samtidigt, til brug ved konference, PC til bord-
telefon eller mobil til PC.

Benyttes til bordtelefon, mobil og PC.

Model Varenr. Tilslutning

Stereo: 207325-12 USB-A og opl.stander

Poly Savi 8210 UC DECT mono
Plantronics Savi 8210 er en del af Savi 8200-serien, 
Plantronics nyeste kontorheadset. 
Det nye Savi 8210 er et trådløst headset, der med 
DECT teknologi giver en rækkevide på op til 120 
meter og sublim høj lydkvalitet med DECT audio.
Med Savi 8210 får du et trådløst headset, der kan 
forbindes til både bordtelefon, PC og mobiltelefon. 
Ønsker du medlyt, f.eks. i træningssituationer eller 
ved konferencekald, så kan der parres to løse head-
set op til samme Savi 8200-base, som så er i samme 
opkald.

Benyttes til PC.

Model Varenr. Tilslutning

Mono:

209213-02

209812-02

USB-A og opl.stander

USB-C og opl.stander

Mono:
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Poly Savi 8220 UC DECT Duo
Plantronics Savi 8220 er en del af Savi 8200-serien, 
Plantronics nyeste kontorheadset. 
Det nye Savi 8220 er et trådløst headset, der med 
DECT teknologi giver en rækkevide på op til 120 
meter og sublim høj lydkvalitet med DECT audio. 
Med Savi 8220 får du et trådløst headset, der kan 
forbindes til både bordtelefon, PC og mobiltelefon. 
Ønsker du medlyt, f.eks. i træningssituationer eller 
ved konferencekald, så kan der parres to løse head-
set op til samme Savi 8200-base, som så er i samme 
opkald.

Benyttes til PC.

Model Varenr. Tilslutning

Stereo:

209215-02

209815-02

USB-A og opl.stander

USB-C og opl.stander

Stereo:

Poly Voyager Focus UC B825M
Trådløst stereo headset Voyager Focus UC har aktiv 
støjreducering (ANC), som reducerer baggrundsstøj. 
Mute alert advarer dig, når du forsøger at tale, 
imens headsettet er på mute. Headsettet er nemt at 
tage med på farten.

Benyttes til PC, mobil, tablet og smartwatch.

Model Varenr. Tilslutning

Stereo:

202652-101

211709-101

USB-A og opl.stander

USB-C og opl.stander

Stereo:
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Jabra Evolve 75 er et trådløst stereo headset 
med aktiv støj dæmpning(ANC), som fungerer 
rigtig godt i åbne og støjfyldte kontormiljøer. 
Headsettet er designet, så det giver dig maksi-
mal komfort. Med HD-lyd og højttalere i 
verdensklasse får du fremragende krystalklar 
lyd til opkald og musik.

Benyttes til PC og mobil.

Jabra EVOLVE 75 

Model Varenr. Tilslutning

Stereo:

7599-838-109

7599-838-199

 USB-A

USB-A og opl.stander

Stereo:

Jabra Evolve2 85 sætter en ny standard, for 
hvad man kan forvente af et støjreducerende 
headset til kontoret. Dette Jabra Bluetooth 
headset skærmer dig for larm med både passiv 
og aktiv støjreduktion. Jabra Evolve2 85 giver 
dig op til 20 timers taletid, når både ANC og 
Busylight er aktiveret.  Ellers får du faktisk op til 
37 timers batterilevetid, hvis du blot bruger det 
til musik – f.eks. på forretningsrejsen.

Benyttes til PC og mobil.

Jabra Evolve2-85 

Model Varenr. Tilslutning

Stereo:

Stereo:

28599-989-999

28599-989-899

USB-A

USB-C

Stereo: 28599-989-989 USB-A og opl.stander

Stereo: 28599-989-889 USB-C og opl.stander
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Poly Blackwire 3320 MS
Blackwire 3300-serien giver best-in-class lydople-
velse i et kablet USB headset. Blackwire 3320 har et 
moderne og stilfuldt design. Dens mikrofonbom er 
fleksibel, så medarbejderen kan tilpasse den efter 
behov. Headsettet er fuldt justerbart med et kom-
fortpolstret pandebånd, bløde ørepuder og 180 
graders drejelige højttalere. 
Designet er pænt, og lyden er i høj kvalitet.

Benyttes til PC, mobil, tablet og smartwatch

Ring til os 
8888 7777 og hør nærmere

Se mere på 
ipvision.dk/headsets
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Model Varenr. Tilslutning

Stereo:

213934-01

213935-01

USB-A

USB-C

Stereo:

Når virksomheden benytter Jabra eller Poly (Plantronics) headset er der fra producenternes 
side udviklet webbaserede tjenester, nemlig Jabra Xpress og Plantronics Manager Pro. De gør 
det muligt at konfigurere og vedligeholde software samt firmware til headsets i virksomheden 
både remote, på hjemmearbejdspladsen, satellitkontorer osv., som er tilkoblet internettet.
Disse webbaserede tjenester giver IT-administratorer et nemt brugervenligt værktøj til at 
konfigurere indstillinger, masseudrulle, administrere og opdatere software og firmware på 
headset til slutbrugere og kolleger.
De er baseret på en cloud-baseret arkitektur og tilbyder rapporteringsværktøjer og giver ny 
indsigt i dine kommunikationsmiljøer.

Admin tools til Poly og Jabra headsets

I større åbne kontormiljøer eller i kontorhoteller, anbefaler ipvision ikke brugen af Bluetooth 
headset. Vi anbefaler i stedet headset der understøtter DECT-teknologien. 
Bluetooth anbefales til max. 10 brugere i samme kontorlokale eller til enkelmandskontorer. 
DECT-teknologien kan også med fordel benyttes her.
ipvision anbefaler ligeledes headset med funktionen ANC ”Active Noise Cancelling” i miljøer 
med støj, f.eks. i åbne kontormiljøer.

ipvision anbefalinger til trådløs headset teknologi


