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PC SLUCHÁTKA GN NETCOM

USB konektor
•	 GN	5025
•	 GN	5035
•	 GN	502
•	 GN	503

2x3,5mm jack konektory 
•	 GN	5010
•	 GN	5030
•	 GN	501	SC
	
	
Všechna	PC	sluchátka	GN	Netcom	se	vyznačují	vyni-
kající	kvalitou	zvuku,	profesionálním	designem	a	maxi-
mální	pohodlností	při	jejich	používání.
	
PC	sluchátka	se	liší	podle	typu	připojení	(USB,	
2x	3,5	mm	jack),	podle	způsobu	uchycení	(přes	hlavu,	
za	hlavou),	podle	citlivosti	sluchátek	a	mikrofonu	a	také	
podle	nabízených	přídavných	funkcí.

BEZDRÁTOVÁ ŘEŠENÍ GN NETCOM
	
GN 9350
Bezdrátový	headset	pro	pevnou	linku	i	PC	(USB)

•	 excelentní	zvuk
•	 dosah	150	až	300	m
•	 doba	provozu	24	hodin,	obsahuje	2	dobíjecí	

baterie
•	 sluchátko	3-in-1:	nastavitelná	spona	přes	

hlavu,	ušní	háček,	spona	za	krk
•	 mikrofon	NC	s	potlačením	hluku	z	okolí
•	 příslušenství:	adapter	pro	vzdálený	příjem	

hovoru
•	 možnost	dálkového	vyzvednutí	a	ukončení	

hovoru	elektronicky	přepnutím	do	módu	
EHS	u	telefonů,	které	tuto	funkci	podporují	
(AEI:	Bosch-Tenovis-AVAYA,	DHSG:	Sie-
mens,	Elmeg,	MSN:	Alcatel)		

KOMPLETY

GN 4140
Kombinace	náhlavní	soupravy	s	uchycením	
„za	ucho“	a	zesilovače.	

•	 doporučujeme	pro	běžné	kancelářské	
užívání	či	do	call	center

•	 náhlavní	souprava	vyniká	hlavně	její	poho-
dlností	a	lehkostí

•	 zesilovač	nabízí	např.	funkci	mute,	přepíná-
ní	mezi	telefonem	a	PC	a	samozřejmě	také	
mezi	sluchátkem	a	náhlavní	soupravou

•	 lze	připojit	k	telefonu	i	počítači

GN 4150
Zesilovač	s	náhlavní	soupravou,	v	praktickém	
kompaktním	designu	nabízí	velké	množství	
zabudovaných	funkcí.	

•	 kompaktní	design
•	 přepínání	náhlavní	souprava	/	sluchátko
•	 přepínání	telefon	/	pc
•	 2	typy	uchycení	náhlavní	soupravy

GN 4170
Kombinace	analogového	telefonu	a	náhlavní	
soupravy	s	vestavěným	zesilovačem.	Zvedání	
hovorů	stiskem	tlačítka	a	další	funkce.	

•	 vyzvedávání	a	pokládání	hovorů	stiskem	
tlačítka

•	 kompaktní	design	s	praktickým	držákem	
náhlavní	soupravy

•	 nastavení	hlasitosti	a	mikrofon	s	tlumením	
okolního	hluku

•	 programovatelná	paměť

GN 4800
Přepínač	s	náhlavní	soupravou	GN	2100	
a	GN	2000	

•	 kombinace	stereo	náhlavní	soupravy	s	pře-
pínačem

•	 dva	typy	náhlavních	souprav:
	 •	 48491-09	-	mikrofon	tlumící	hluk	z	okolí
	 •	 48492-09	-	všesměrový	mikrofon.
•	 lze	použít	s	telefonem	a	PC	(přes	USB)
•	 přepínač	umožňuje	pohodlné	přepínání	

mezi	telefonem,	náhlavní	soupravou	a	PC
•	 funkce	mute

společnost s ručením omezeným
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BEZDRÁTOVÁ ŘEŠENÍ GN NETCOM
	
GN 9120
•	 flex
•	 micro
•	 midi
•	 flex	duo
	

Bezdrátové	řešení	jak	do	kanceláří,	recepcí,	
skladů	či	dispečinků,	tak	pro	pohodlné	telefo-
nování	z	Vašeho	domova.	

•	 naprosto	bezdrátové	řešení
•	 uchycení	přes	hlavu	poskytuje	pohodlí	i	pro	

celodenní	nošení
•	 excelentní	zvuk	díky	duo	sluchátkům	
•	 mikrofon	NC	(tlumící	hluk	z	okolí)
•	 dosah	až	150	m
•	 výdrž	baterie	až	8	hodin
•	 doba	hovoru	až	12	hodin
•	 možnost	konferenčního	hovoru	-	připojení	

více	náhlavních	souprav	k	jedné	základně
•	 mikrofonní	raménko	-	flex

GN 9330 
•	 Telephone
•	 USB

	

Bezdrátová	náhlavní	souprava	
pro	IP	telefony	a	PC
•	 mikrofon	tlumící	hluk	z	okolí
•	 9	hodin	hovoru
•	 až	100	m	dosah	v	běžném	kancelářském	

prostředí
•	 2	způsoby	nošení:	spona	přes	hlavu	nebo	

ušní	háček	
•	 váha:	pouhých	26	gramů	

JABRA T5330
•	 DSP	technologie
•	 dosah	do	10	m
•	 ergonomický	design	pro	celodenní	používání
•	 tvarovatelný	ušní	háček	pro	optimální	

uchycení
•	 snadná	instalace	a	používání
•	 funkce	zvýšení	a	snížení	hlasitosti
•	 funkce	mute
•	 není	vhodná	pro	mobilní	telefony

BEZDRÁTOVÁ ŘEŠENÍ GN NETCOM
	
JX10 HUB
Luxusní	multifunkční	Jabra	JX10	HUB	Vám	nabízí	spojení	jak	s	mobil-
ním	telefonem,	tak	s	pevnou	linkou!	

•	 připojení	k	mobilnímu	telefonu	či	PC:	
pomocí	Bluetooth	technologie

•	 připojení	k	pevné	lince:	pomocí	Bluetooth	
technologie	přes	Bluetooth	Hubu

•	 ultralehké	handsfree	(méně	než	10g)
•	 6	hodin	hovoru,	200	hodin	pohotovostního	

režimu
•	 design	vytvořen	světoznámým	designe-

rem	Jacobem	Jansenem
•	 DSP	technologie
•	 Bluetooth	2.0
•	 dosah	cca	10	m	(liší	se	dle	prostředí)
•	 dobíjení	ze	sítě	nebo	pomocí	USB	kabelu	z	PC
•	 opakování	volby	posledního	volaného	čísla
•	 přidržení	hovoru,	odmítnutí	hovoru
•	 zvýšení	a	snížení	hlasitosti

GN 6210
GN	6210	je	použitelná	s	pevnou	linkou	i	jako	
Bluetooth	handsfree	k	mobilnímu	telefonu.	
Velmi	pohodlné	uchycení	„za	ucho“	pomocí	
gelové	úchytky.	Hmotnost	samotného	hand-
sfree	pouze	23g.	

•	 velmi	lehká,	pohodlná	náhlavní	souprava	
(hmotnost	pouze	23g)	s	uchycením	
„za	ucho“	pomocí	gelové	úchytky

•	 lze	používat	současně	s	pevnou	linkou	
i	mobilním	telefonem

•	 funguje	na	základě	technologie	bezdrátového	přenosu	Bluetooth
•	 možno	použít	s	každým	pevným	telefonem,	který	má	odpojitelné	

sluchátko	a	s	každým	mobilním	telefonem,	který	podporuje	techno-
logii	Bluetooth

•	 dosah	cca	10	m	výdrž	baterie	8	hodin	hovoru
•	 velmi	lehká	a	přitom	odolná	náhlavní	souprava

	

GN 1000 RHL
Dálkový	vyzvedavač	hovorů	k	bezdrátovým	
náhlavním	soupravám	

•	 spolehlivě	přijímá	a	pokládá	hovory,	kdeko-
liv	má	Vaše	bezdrátové	řešení	dosah

•	 instalace	je	velmi	jednoduchá
•	 velmi	jednoduché	používání
•	 kompatibilní	se	všemi	telefony

DRÁTOVÁ ŘEŠENÍ
	

Řady	drátových	náhlavních	souprav	GN	Netcom:
GN	2000,	GN	2100,	GN	2200,	Addvantage	Plus

Call-centra,	recepce	a	dispečingy	se	již	zpravidla	bez
náhlavních	souprav	neobejdou.
Náhlavní	soupravy	však	najdou	využití	a	jsou	doporu-
čovány	jak	pro	pracoviště,	kde	je	telefonování	běžnou	
součástí	pracovní	náplně,	tak	pro	pohodlí	Vašeho	
domova	k	Vašim	pevným	linkám,	počítačům	či	noteboo-
kům,	ale	také	k	MP3	přehrávačům.
	
Proč	GN	Netcom?
Pokud	má	být	náhlavní	souprava	skutečně	přínosem,	
jsou	na	ni	kladeny	poměrně	vysoké	nároky,	kterým	může	
vyhovět	pouze	profesionální	produkt,	který	poskytuje	
kvalitní	zvuk,	je	dostatečně	mechanicky	odolný,	pohodlný	
a	v	neposlední	řadě	má	i	kvalitní	servis.

•	 v	provedení	mono	i	duo	
•	 jednotlivé	řady	a	typy	náhlavních	souprav	se	liší:	

designem,	citlivostí	sluchátka	a	mikrofonu,	odolností,	
typem	připojení,	způsobem	uchycení

•	 díky	široké	nabídce	propojovacích	kabelů	je	možno	
je	použít	pro	jakékoliv	telefonování


