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Door uw draadloze headset te combineren met de Jabra GN1000 

Remote Handset Lifter, voorziet u uzelf van nog meer vrijheid  

op kantoor. Met deze accessoire kunt u gesprekken via de 

headset op afstand aannemen en verbreken. De Jabra GN1000 is 

eenvoudig aan te sluiten op vrijwel ieder type telefoon.

• Geniet van 100% draadloze vrijheid

• Voorzien van beltoon detector waardoor u op afstand hoort 

dat uw toestel overgaat

• Geschikt voor vrijwel ieder type telefoon

• Stijlvol en compact ontwerp

Zonder de Jabra GN1000 Remote Handset Lifter moet u  

de hoorn van de haak nemen/terugleggen of een lijntoets  

indrukken om een gesprek aan te nemen of te verbreken.  

Dankzij de Jabra GN1000 kunt u voortaan aannemen en  

verbreken via uw draadloze headset, ook wanneer u niet achter 

uw bureau zit. Met één druk op de knop activeert u de Jabra 

GN1000 en wordt de lijn direct aangenomen/verbroken.

Om ervoor te zorgen dat u geen gesprek mist als u niet in  

de buurt van uw toestel bent, is de Jabra GN1000 uitgerust 

met een revolutionaire magnetische beltoon detector.  

Deze detector reageert op het magnetisch veld van de ringtoon 

speaker. Wanneer de telefoon gaat, stuurt de Jabra GN1000  

een signaal naar uw headset om te melden dat er een  

inkomend gesprek is. Met één druk op de knop kunt u nu het 

gesprek  aannemen.

Het ontwerp van de Jabra GN1000 is het resultaat van uit- 

gebreid onderzoek naar de technische kenmerken van talloze

telefoons. Hij is dan ook compatibel met vrijwel ieder type en 

eenvoudig te installeren. Uit duurzaamheidstests is gebleken 

dat de Jabra GN1000 de zwaarste hoorns probleemloos meer 

dan 100.000 keer kan opnemen.
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KenmerK voordeel

kan de zwaarste telefoonhoorns probleemloos 

meer dan 100.000 keer optillen en neerleggen

Uiterst betrouwbaar en duurzaam

stijlvol en compact ontwerp Neemt nauwelijks ruimte in beslag

de beltoon detector reageert op het inductie-

signaal van uw toestel

U weet precies wanneer uw toestel overgaat. ook als u niet in de buurt van 

uw werkplek bent.

eenvoudige bediening Zeer gebruiksvriendelijk

ingebouwde online indicator geeft aan wanneer 

de telefoon bezet is

toont collega’s dat u in gesprek bent zodat u niet ongewenst gestoord wordt

compatibel met vrijwel alle telefoons met een 

hoorn aan de linkerkant van het toestel

snel en eenvoudig te installeren
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