
Jabra gør telefonkonferencen mobil
Danskerne ser i høj grad fordelene ved at arbejde mobilt. Hele 77 procent af alle medarbejdere, der arbejder fra distancen,
fortæller i en Microsoft-undersøgelse, at de er mere produktive, end hvis de kun var på kontoret. For at imødekomme
danskernes behov for at kunne arbejde mobilt lancerer Jabra nu en ny trådløs speakerphone, der gør det nemmere for den
mobile medarbejder at deltage i  telefonkonferencer på farten.

Mange kontorarbejdere kan nikke genkendende til at skulle deltage i en telefonkonference på et tidspunkt, hvor de ikke er på kontoret. Man
kan være på besøg hos en partner eller kunde, der også deltager på kaldet, eller på et hotelværelse. Uanset hvor man befinder sig, hjælper
den kompakte trådløse Jabra Speak 510 med at afholde den perfekte telefonkonference.

Efter konferencen har man måske brug for at se en instruktionsvideo eller bare lyst til lytte til musik i baggrunden, mens man arbejder færdig.
Det kan også gøres på Jabra Speak 510, der sætter dåselyden kendt fra mange computere til vægs.

Uundværlig og nem at bruge

Den nye speakerphone kan både tilsluttes trådløst via Bluetooth eller via et USB-kabel. Dermed er tilslutning til pc, tablet, smartphone og
mobiltelefon mulig. Batteriet oplades, når produktet er tilsluttet via USB.

"Mange danskere ønsker at arbejdet frit og fleksibelt. Mobilitet er afgørende for at kunne arbejde effektivt og få de eftertragtede
produktivitetsfordele. Med den trådløse Jabra Speak 510 kan man foretage konferencekald hvor som helst – og så endda uden ledning til den
pc eller mobil man ringer ind på," siger Søren Schønnemann, der er Managing Director Nordic hos Jabra.

Jabra Speak 510 er designet specifikt til brugere, der ofte deltager i telekonferencer – også mens de er på farten. På grund af den lave vægt
og det kompakte design er Jabra Speak 510 let at tage med sig. Den har 15 timers batterilevetid og kan derfor klare mange og lange samtaler.

Jabra Speak 510 er tilgængelig i butikkerne fra december 2012 og har en vejledende pris på 995 kroner.

Billeder kan downloades her:

http://www.mynewsdesk.com/dk/view/image/jabra-speak-510-167468
http://www.mynewsdesk.com/dk/view/image/jabra-speak-510-167467
http://www.mynewsdesk.com/dk/view/image/jabra-speak-510-167466

For yderligere information og test, kontakt venligst:

Eric Ziengs

Geelmuyden.Kiese

Mobile: +45 4142 7567

E-mail: ezi@geelmuyden-kiese.dk

Om Jabra

Jabra er et brand under GN Netcom, et datterselskab til GN Store Nord A/S (GN) – listet på NASDAQ OMX. Jabra har ca. 850 medarbejdere
verden over og havde i 2011 en årlig omsætning på DKK 2,106 millioner. Jabra er verdensleder inden for udvikling, produktion og
markedsføring af en bred portefølje af håndfri kommunikationsløsninger. Jabra’s Consumer og Business divisioner producerer trådede og
trådløse headset samt speakerphones til kontoret og mobiltelefonen, som frigør individer og virksomheder gennem øget bevægelsesfrihed,
komfort og funktionalitet.


