Řada Jabra Engage

Inspirace pro prodej

Řada Jabra Engage

Vyvinuty jako nejvýkonnější profesionální bezdrátové
náhlavní soupravy na světě*
Potřeba: Zaměstnanci musejí zvládat hovory, které jsou čím dál tím
komplexnější, zatímco pracují v hlučných otevřených kancelářích. Kvůli
tomu je kvalita konverzace ještě důležitější.
Vize: Spokojenost zákazníka je klíčový indikátor úspěšnosti hovoru.
Zajištění skvěle znějících hovorů v hlučných kancelářích je pro podporu
kvalitní zákaznické zkušenosti zásadní.
Řešení: Díky řadě Jabra Engage mají zaměstnanci svobodu požádat
o radu kolegy či se podívat do tištěných dokumentů během hovoru,
zatímco skvělá kvalita zvuku umožňuje překonat ruch
na pozadí hlučných kanceláří.

Věděli jste, že
náhlavní soupravy Engage jsou
navrženy přímo značkou Jabra a nyní
nesou 4 patenty. 40 techniků
strávilo více než 115 000 hodin
vylepšováním řady Engage.

Klíčové vlastnosti
Jabra Engage 75 Stereo/Mono

Jabra Engage 75 Convertible

• Bezdrátový dosah až 150 m		

• Bezdrátový dosah až 100 m

• Až 13 hodin hovoru** 		

• Až 9 hodin hovoru**

• Splňuje požadavky Skype for Business pro
otevřené kanceláře		

• Integrovaný indikátor Busylight			

• Integrovaný indikátor Busylight
• Lze připojit ke 2 USB zařízením
(softwarový a/nebo stolní telefon),
2 mobilním zařízením s Bluetooth®
a 1 analogovému stolnímu telefonu

• Lze připojit ke 2 USB zařízením
(softwarový a/nebo stolní telefon),
2 mobilním zařízením s Bluetooth®
a 1 analogovému stolnímu telefonu

Jabra Engage 65 Stereo/Mono

Jabra Engage 65 Convertible

• Bezdrátový dosah až 150 m		

• Bezdrátový dosah až 100 m		

• Až 13 hodin hovoru**		

• Až 9 hodin hovoru**		

• Splňuje požadavky Skype for Business
pro otevřené kanceláře		

• Integrovaný indikátor Busylight		

• Integrovaný indikátor Busylight			
• Lze připojit k 1 USB zařízení (softwarový
a/nebo stolní telefon) a 1 analogovému
stolnímu telefonu			

		

• Hmotnost pouhých 18 gramů		

• Lze připojit k 1 USB zařízení (softwarový
a/nebo stolní telefon) a 1 analogovému
stolnímu telefonu		
• Hmotnost pouhých 18 gramů				

* Týká se variant Mono a Stereo 75/65. 19. února 2018. Prohlédněte si fakta na Jabra.com/commercial-claims ** Záleží na použití

150m
wireless range

Klíčové prodejní argumenty řady Engage

Věděli jste, že
Telefonáty jsou klíčem k
zákaznické spokojenosti –
ale prodlužují se a stávají
komplexnějšími. To přináší
prodloužení hovorů o

Poskytuje skvělou bezdrátovou konektivitu a dosah až 150 m,
umožňuje, aby ve stejném kancelářském prostoru operovalo
3x více uživatelů – bez ztráty kvality připojení.
Vyspělé mikrofony s potlačením hluku a vylepšené reproduktory
zaručují křišťálově čisté hovory i v nejrušnějších kancelářích.
Splňuje požadavky Skype for Business pro otevřené
kanceláře.**

35%
od roku 2015*

Celodenní výdrž baterie.

Integrovaný indikátor Busylight
funguje pro kolegy jako signál „nerušit“.

* Studie Jabra Call Centric, 2017 ** Záleží na variantě

Pracovníci, kteří ho
hovoří se
zákazníky, mají velmi specifické
požadavky, protože hovory se
stávají komplexnějšími. Potřebují
nejlepší bezdrátovou svobodu,
aby měli přístup k informacím
a zkušenějším kolegům pro
řešení komplexních otázek
zákazníků. Musejí slyšet – a být
slyšeni – v každý moment
hovoru. Vyžadují lepší sluchátka,

mikrofony a výdrž baterie,
aby uspokojili své zákazníky.
A to všechno musí zvládnout
v hlučné a rušené otevřené
kanceláří – což není právě
jednoduché.
Engage 75 Stereo/Mono: Pro
uživatele, kteří odpovídají
na hovory z více zařízení a
potřebují být stále k dispozici.

Vyberte si to správné zařízení

Engage může připojit až
5 zařízení včetně stolního
a softwarového telefonu,
mobilu či tabletu.
Engage 65 Stereo/Mono:
Pro uživatele, kteří potřebují
bezdrátovou svobodu po
kanceláři, ale stačí jim
připojit softwarový či klasický
analogový telefon.

Trávíte většinu dne
na telefonu?
Ano

Kolik zařízení potřebujete připojit?

Až 5 zařízení zahrnujících
stolní telefon, analogový
telefon, softwarový telefon,
mobil či tablet

Až 2 zařízení zahrnující
analogový a softwarový
telefon

Jaký styl nošení
vám vyhovuje?

Jaký styl nošení
vám vyhovuje?

Engage 75 Stereo

Engage 75/65 Convertible:
Pro uživatele, kteří zvládají
telefonáty i schůzky. Engage 75
a 65 Convertibe jsou nejlehčími
náhlavními soupravami ve
své kategorii a váží jen 18 g.
Jejich nenápadný design
umožňuje snadno přecházet
mezi telefonáty a osobními
schůzkami.

Engage 75 Mono

Engage 65 Stereo

Ne

Kolik zařízení potřebujete připojit?

Až 5 zařízení zahrnujících
stolní telefon, analogový
telefon, softwarový telefon,
mobil či tablet

Engage 65 Mono

Až 2 zařízení zahrnující
analogový a softwarový
telefon

Engage 75 Convertible

Engage 65 Convertible

Více informací o řadě Jabra Engage: Jabra.com/Engage
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Pro koho je řada Engage ideální:

