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JABRA : Headset

Jabra SPEAK 410 MS
JBA-7410-109

SRP (inc VAT) : 2,889.- 

SRP (inc VAT) : 24,075.- 

SRP (inc VAT) : 1,926.-

SRP (inc VAT) : 5,564.-

SRP (inc VAT) : 4,922.-

SRP (inc VAT) : 2,996.-

• Speaker Phone คุณภาพเสียงดีสําหรับใชสนทนา

  สวนตัวหรือใชกับหองประชุมเล็ก

• ãªé§Ò¹¡ÑºÃÐºº Unified Communication ÃÍ§ÃÑº VOIP
• มีระบบเสียงเรียกเขา ใหคุณมั่นใจวาจะไมพลาดการติดตอ

• ระบบเสียงแบบ True Wideband ใหเสียงคมชัดตลอดการสนทนา 

• ขนาดเล็กกระทักรัด ใชพื้นที่วางนอย

• สายมวนเก็บได สะดวกตอการใชงาน, มาพรอมกับซองเก็บ งายตอการพกพา

• ควบคุมดวยระบบสัมผส (โทรเขา-ออก, เพิ่ม-ลดเสียง, mute)

• Optimized for Microsoft Lync

Jabra SPEAK 510 MS
JBA-7510-109
MS for Microsoft Lync

2 Year Warranty
exchange only no repair.

2 Year Warranty
exchange only no repair.

2 Year Warranty
exchange only no repair.

2 Year Warranty
exchange only no repair.

2 Year Warranty
exchange only no repair.

2 Year Warranty
exchange only no repair.

• Speaker Phone คุณภาพเสียงดีสําหรับใชสนทนา

  สวนตัวหรือใชกับหองประชุมเล็ก

• ใชงานกับระบบ Unified Communication รองรับ VOIP

• มีระบบเสียงเรียกเขา ใหคุณมั่นใจวาจะไมพลาดการติดตอ

• ระบบเสียงแบบ True Wideband ใหเสียงคมชัดตลอดการสนทนา 

• ขนาดเล็กกระทักรัด ใชพื้นที่วางนอย

• สายมวนเก็บได สะดวกตอการใชงาน, มาพรอมกับซองเก็บ งายตอการพกพา

• ควบคุมดวยระบบสัมผส (โทรเขา-ออก, เพิ่ม-ลดเสียง, mute)

• เช� อมตอโทรศัพทมือถือไดผาน Bluetooth Class 1up to 100 M

• แบตเตอรี่ในตัว up to 15 hours Talk Time

• JABRA EVOLVE 20 แบบ2หู

• สําหรับใชสนทนาสวนตัว และการฟงเพลง

• แข็งแรงทนทาน พรอมดีไซนเพ� อการสวมใสสบายตลอดวัน 

• ตัดเสียงรบกวนดวยไมคระบบ Noise-canceling

• ระบบเสียงแบบ HiFi Sound ใหเสียงเสมือนจริง

• มาพรอมกับซองเก็บ

• ปุมควบคุมพื้นฐาน (โทรเขา-ออก, เพิ่ม-ลดเสียง, mute)

• Optimized for Microsoft Lync

JABRA EVOLVE 20 MS STEREO
JBA-4999-823-109

• Speaker Phone คุณภาพเสียงดี

  สําหรับหองประชุมขนาดกลาง

• มีสายเช� อมตอชนิด USB, 3.5 mm.

• เช� อมตอแบบ Bluetooth Class 1up to 100 M

• เช� อมตอไดอยางงายดายดวยเทคโนโลย NFC

• ระบบเสียงแบบ True Wideband ใหเสียงคมชัดตลอดการสนทนา

• ควบคุมดวยระบบสัมผส (โทรเขา-ออก, เพิ่ม-ลดเสียง, mute)

• Kensington lock secure slot   

• USB charge out port สําหรับชารตมือถือหรือ lablet ระหวางการประชุม

• ZoomTalkTM Microphone ไมโครโฟนอัจฉริยะ โฟกัสเสียงของผูพูด

  และตัด เสียงรบกวน, Optimized for Microsoft Lync

• Jabra Biz 1500 USB 2 หู

• Connect to a desk softphone via USB

• Easy intergration with many telephone systems 

• Crytal clear conversations

• Lightweight, sturdy design and professional quality

• Foam ear cushions that lead heat away from

  the ears for all day comfort

Jabra SPEAK 810 MS
JBA-7810-109

Jabra Biz 1500 USB Duo
JBA-1559-0159

• JABRA EVOLVE 30 แบบ2หู

• สําหรับใชสนทนาสวนตัว และการฟงเพลง

• แข็งแรงทนทาน พรอมดีไซนเพ� อการสวมใสสบายตลอดวัน 

• ตัดเสียงรบกวนดวยไมคระบบ Noise-canceling

• ระบบเสียงแบบ HiFi Sound ใหเสียงเสมือนจริง

• ปุมควบคุมพื้นฐาน (โทรเขา-ออก, เพิ่ม-ลดเสียง, mute)

Jabra EVOLVE 30 II MS Stereo
JBA-5399-823-309

SRP (inc VAT) : 10,914.- 

2 Year Warranty
exchange only no repair.

• Speaker Phone for meeting room (6-10 persons)

• Plug and play connectivity

• Connect to a desk softphone via USB;Bluetooth 4.2

• Link 2 units together for broadcasting

• Operating range up to 30 M

• Peak output power 10W

• Dimension : L56*W56*H28mm

• Certified for Avaya, Cisco and Skype for Business

• Battery time up to 15 hours Talk Time

JABRA SPEAK 710 MS + Link 370 Dongle
JBA-7710-309

2 Year Warranty
exchange only no repair.

• JABRA EVOLVE 40 แบบ2 หู

• แข็งแรงทนทาน พรอมดีไซนเพ� อการสวมใสสบายตลอดวัน 

• ตัดเสียงรบกวนดวยไมคระบบ Noise-canceling

• ระบบเสียงแบบ HiFi Sound ใหเสียงเสมือนจริง

• Busy light signals แสดงสถานะเม� อใชงานและสัญญาณไมวาง

• แขนบูมไมโครโฟนสามารถรวมเขากับแถบคาดศีรษะเม� อไมไดอยูในสายหรือ

เพียงแคฟงเพลง

• ที่คาดศีรษะและที่หุมหูฟงแบบหนังเพ� อการสวมใสที่นุมสบายยิ่งขึ้น

• Port เช� อมตอ แบบ USB adapter และ 3.5mm jack ใชประกอบกันเปนชุด

ควบคุม

• ปุมควบคุมพื้นฐาน (โทรเขา-ออก, เพิ่ม-ลดเสียง, mute)

• Optimized for Microsoft Lync

JABRA EVOLVE 40 MS STEREO 
JBA-6399-823-109 

แบบสองหูแบบสองหู

SRP (inc VAT) : 3,959.-
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2 Year Warranty
exchange only no repair.

• เพ� อใชในสํานักงาน พบกับประสบการณ UC ที่คุณภาพดีเยียม

• Busy light signals แสดงสถานะเม� อใชงานและสัญญาณไมวาง

• เทคโนโลยีไรสายบลูทูธ จะชวยใหคุณไดถึง 30 เมตร / 100 ฟุต

  ของการเช� อมตอแฮนดฟรีไปยังเคร� องคอมพิวเตอร

  สมารทโฟนและแท็บเล็ต

• แขนบูมไมโครโฟนสามารถรวมเขากับแถบคาดศีรษะ

  เม� อไมไดอยูในสายหรือเพียงแคฟงเพลง

• Microphone Function mute on boom arm.

• หนังฟองนํารองหูฟง / กระเปานิ่ม พกพาสะดวก

• งายตอการช� อมตอ เพียงแตะ tap เพ� อเช� อมตออุปกรณที่อยุใกลที่สุด

• ใชงานไดประมาณ 10 hours / Optimized for Microsoft Lync

• JABRA EVOLVE2 40 แบบ2หู

• หัวตอเปน USB-A ( ไมมี jack 3.5 mm.) 

• ตัดเสียงรบกวนดวยไมคระบบ Noise-canceling  ตัดเสียง

รบกวนดีขึ้น

• 360 Busy light

• ขนาด speaker 40 มิลลิเมตร (รุน Evolve 40 เดิม 28 

มิลลิเมตร)

• สําหรับใชสนทนาสวนตัว และการฟงเพลง

• ดีไซนและวัสดุที่พรีเมี่ยมขึ้น และแข็งแรงทนทานยาวนานขึ้น

• ระบบเสียงแบบ HiFi Sound ใหเสียงเสมือนจริง

• มาพรอมกับซองเก็บ

• ปุมควบคุมพื้นฐาน (โทรเขา-ออก, เพิ่ม-ลดเสียง, mute)

MS = รองรับ Microsoft Office 

         Communicator(Lync)

• JABRA EVOLVE2 65 แบบ2หู

• เช� อมตอแบบไรสาย BT (Dual) มาพรอมกับ Link380 USB-A 

dongle

• ตัดเสียงรบกวนดวยไมคระบบ Noise-canceling  ตัดเสียง

รบกวนดีขึ้น

• 360 Busy light

• ขนาด speaker 40 มิลลิเมตร (รุน Evolve 65 เดิม 28 

มิลลิเมตร)

• แบตเตอรี่ยาวนานถึง 37 ชั่วโมง ( รุน Evolve 65 เดิม 14 

ชั่วโมง)

• สําหรับใชสนทนาสวนตัว และการฟงเพลง

• ดีไซนและวัสดุที่พรีเมี่ยมขึ้น และแข็งแรงทนทานยาวนานขึ้น

• ระบบเสียงแบบ HiFi Sound ใหเสียงเสมือนจริง

• มาพรอมกับซองเก็บ

• ปุมควบคุมพื้นฐาน (โทรเขา-ออก, เพิ่ม-ลดเสียง, mute)

MS = รองรับ Microsoft Office 

         Communicator(Lync)

• JABRA EVOLVE2 85 แบบ2หู

• เช� อมตอแบบไรสาย BT (Dual) มาพรอมกับ Link380 USB-A 

dongle

• ตัดเสียงรบกวนดวยระบบ Digital Hybrid Noise-cancellation 

• 360 Busy light

• ไมโครโฟน 10 ตัว และมี hide-away boom-arm จับเสียงได

แมระยะไกล

• ขนาด speaker 40 มิลลิเมตร 

• แบตเตอรี่ยาวนานถึง 37 ชั่วโมง ( รุน Evolve 80 เดิมเปน

รุน corded)

• ขนาด speaker 40 มิลลิเมตร 

• สําหรับใชสนทนาสวนตัว และการฟงเพลง เพิ่มประสิทธิภาพการ

ส� อสารไดดียิ่งขึ้น 

• ดีไซนและวัสดุที่พรีเมี่ยมขึ้น และแข็งแรงทนทานยาวนานขึ้น

• ระบบเสียงแบบ HiFi Sound ใหเสียงเสมือนจริง

• ปุมควบคุมพื้นฐาน (โทรเขา-ออก, เพิ่ม-ลดเสียง, mute)

MS = รองรับ Microsoft Office 

         Communicator(Lync)

แบบสองหูJABRA EVOLVE 65 MS STEREO 
JBA-6599-823-309

Jabra Evolve2 40 USB-A, MS Stereo
JBA-24089-999-999

Jabra Evolve2 65 Link380a MS Stereo Beige 
JBA-26599-999-998

Jabra Evolve2 85 Link380a MS Stereo Black
JBA-28599-999-999

SRP (inc VAT) : 6,955.-
SRP (inc VAT) : 5,136.-

SRP (inc VAT) : 8,988.-
SRP (inc VAT) : 16,264.-

JABRA : Headset

• กลองความลละเอียดสูง 13 ลานพิกเซล เลนสกลอง 3 เลนส 

มุมมองกวางถึง 180’

• คุณภาพระดับ 4K ชัดและเปนธรรมชาติ

• มีระบบ HDR ชวยปรับแสงใหบาลานซ แบบ realtime ภาพวิดิ

โอในระหวางการประชุมจึงมีความชัดเจนแมประชุมในสถานที่มีแสง

ตางกัน

• ใชงานงายแค Plug-and-play แคตอสาย USB เขากับอุปกรณ

• มีระบบซูมเขา-ออก แบบอัจฉริยะ ทําใหผูเขารวมประชุมทุกทาน

อยูในการสนทนาแบบอัตโนมัติ ไมตองเสียเวลาไปปรับกลองใหม

Jabra PanaCast
JBA-8100-119

SRP (inc VAT) : 28,997.-

• สําหรับใชสนทนาสวนตัว และการฟงเพลง เพิ่มประสิทธิภาพการ
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