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* Apenas variante com Bluetooth

Variante mono também está disponível. 

Unidade de Controle 
Bluetooth 

Unidade de controle 
reprogramável 

FOLHA DE DADOS USBJABRA BIZ™ 2400 II

SAIBA MAIS
JABRA.COM/BIZ2400II

FUNCIONA COM

O MELHOR ACABA 
DE FICAR MELHOR

O MELHOR ACABA DE FICAR MELHOR
A série de headsets Jabra BIZ 2400 II foi desenvolvida com um 
objetivo em mente: ser o melhor headset de contact center do 
mundo. Hoje, o BIZ 2400 II evoluiu para incluir proteção contra 
choque acústico, acolchoamento extra para um conforto adicional 
nas almofadas de orelha e bandana de cabeça, assim como o único 
braço boom giratório de 360 graus inquebrável da indústria e o fio 
reforçado Kevlar – para se adequar aos ambientes mais exigentes. 
Disponível em um estilo de uso 3 em 1 para mono e bandana de 
cabeça para duo.

CERTIFIQUE-SE DE QUE O SEU CLIENTE OUÇA UM ATENDENTE 
POR VEZ
O BIZ 2400 II da Jabra é projetado para oferecer o melhor desempenho 
de áudio, independentemente de quão barulhento seja o ambiente do 
seu contact centre. Agora com alto-falantes melhorados nos fones de 
ouvido, os seus atendentes pode ouvir os seus clientes melhor do que 
nunca – oferecendo uma experiência superior e uma resolução de 
chamada mais rápida. Com uma variedade de estilos de uso para se 
adequar à preferência de uso de cada atendente e a tecnologia Peakstop 
para garantir que sons altos sejam eliminados. O resultado são 
conversações claras como cristal com um poder de 'escuta' ampliado.
 
FEITO PARA CONTINUAR FUNCIONANDO – 
INDEPENDENTEMENTE DE QUANTA PRESSÃO SUPORTE
O Jabra BIZ 2400 II é feito para durar – independentemente de quão 
desafiador seja o ambiente do seu contact centre. Apenas o Jabra 
BIZ 2400 II tem recursos como fios reforçados Kevlar, contatos 
chapeados a ouro e um braço boom Free Spin de 360 graus 
inquebrável que garantem que ele aguente os ambientes mais 
exigentes. Com uma garantia de 3 anos, o investimento do seu 
headset está protegido com a Jabra.

CONFORTO SIGNIFICA PRODUTIVIDADE
Um atendente confortável é um atendente feliz e produtivo. Com 
almofadas de orelha luxuosas e acolchoamento adicional do 
headset; certifique-se de que os seus atendentes fiquem mais 
confortáveis e sejam mais produtivos, por mais tempo.

http://JABRA.COM/BIZ2400


Abaixo está uma tabela de todos os números de item disponíveis para o Jabra BIZ 2400 II USB e o estilo de uso e os recursos que 
dependem de cada variante.

SÉRIE JABRA BIZ 2400 II VISÃO GERAL- HEADSET COM FIO PARA SOFTPHONE
Número do item Mono Duo Estilo de uso 

3 em 1
Otimizado para Microsoft 

Skype for Business
Softphones UC 

padrão
Controle reprogramável Controle Bluetooth

2496-823-209 x x x x

2496-823-309 x x x x

2496-829-209 x x x x

2496-829-309 x x x x

2499-823-209 x x x

2499-823-309 x x x

2499-829-209 x x x

2499-829-309 x x x
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JABRA BIZ™ 2400 II 

Para mais informações, vá para Jabra.com

FOLHA DE DADOS USB

RECURSOS DO PRODUTO JABRA BIZ 2400 II

Abaixo está uma lista de recursos que estão disponíveis como padrão em cada variante USB do BIZ 2400 II

COLOQUE ACESSÓRIOS NO SEU HEADSET
Veja a tabela abaixo para uma lista de acessórios disponíveis para apoiar o seu BIZ 2400 II. Peça ao seu representante da Jabra 
mais informações

14121-15 Bandana de pescoço Apenas a variante mono

14121-20 Bandana de cabeça Apenas a variante mono

14121-18 Gancho de orelha (pequeno e médio) Apenas a variante mono

14101-17 Géis de ouvido para gancho de orelha Pacote de 5, apenas variante mono

14101-48 Almofada de orelha em courino (média) Pacote de 10

14101-49 Almofada de orelha em courino (grande) Pacote de 10

14101-50 Almofada de orelha em espuma (grande) Pacote de 10

14101-51 Almofada de bandana de cabeça Pacote de 5

14101-31 Bolsa de viagem Pacote de 10

14101-40 Sacola de viagem Pacote de 10

14101-52 Clipe de roupa Pacote de 10

Número do item Acessórios para Jabra BIZ 2400 II Descrição

* Apenas variante com Bluetooth

IntellitoneTM

Intellitone é um recurso disponível para propósitos de proteção da 
audição** 
Em conformidade com os regulamentos da UE e EUA, o Intellitone 
garante que os usuários finais não estejam sujeitos a mais do que 85 db 
em média a partir do dispositivo.  
 

PeakstopTM 
Som seguro e proteção de áudio superior**
A tecnologia PeakStop remove imediatamente sons altos ou tons 
potencialmente prejudiciais antes que possam alcançar seus ouvidos e 
mantém o nível de som dentro da faixa segura para proteger a sua audição. 

Fala com conforto
Seja gentil aos seus ouvidos
Garanta um conforto total com uma ampla variedade de estilos de 
uso que correspondem às suas necessidades individuais e requisitos 
de adequação pessoal. Nossas estruturas leves e projetadas 
ergonomicamente, juntamente com almofadas de ouvido suaves, 
bandanas ajustáveis e braço boom de microfone garantirão que seu 
headset fique confortável o dia todo. 
 
Microfone de cancelamento de ruído 
Reduz o ruído de fundo indesejado
Microfones de cancelamento de ruído reduzem ruído de fundo indesejado 
e são ideais em ambientes de escritório lotados, barulhentos e abertos.

Orientação por voz* 
Alerta o usuário quando está conectado
Um aplicativo de automação de voz para garantir que os usuários finais 
saibam exatamente quando o headset está conectado e pronto para começar 
a fazer e receber chamadas 
 

Som HiFi 
Aproveite uma qualidade de som perfeita
Mergulhe na música com som HiFi. Disponível em toda a faixa de 
frequência de áudio. 
 
Fios reforçados Kevlar®

Maior resistência para uma durabilidade de nível empresarial 
Os headsets da Jabra com fios reforçados Kevlar apresentam o mesmo 
material usado em coletes à prova de bala. Isso significa que os fios 
aguentam mais tensão e são mais duráveis que as alternativas – tudo isso 
permite diminuir o custo total de propriedade.

 
Jabra FreeSpin™ Boom 
Reduz a probabilidade de quebrar durante o ajuste 
Com o braço boom FreeSpin da Jabra, você pode girar o seu braço boom 
360 graus. Isso permite que os atendentes ajustem o posicionamento para 
que fique exatamente como precisarem. – sem ter que se preocupar em 
quebrá-lo. 

** Para mais informações sobre recursos de proteção auditiva, acesse:  
Jabra.com/hearingprotection

http://www.JABRA.COM/BIZ2400
http://www.jabra.com

