HEADSET

SUGGESTED RETAIL PRICE : March 2019
Jabra Headset
Jabra Biz 1500 USB Duo

JABRA SPEAK 710 MS + Link 370 Dongle

• 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

• 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

JBA-1559-0159

JBA-7710-309

SRP (inc VAT) : 3,317.-

New

SRP (inc VAT) : 12,900.-

2 Year Warranty

2 Year Warranty

exchange only no repair.

exchange only no repair.

Jabra SPEAK 810 MS

Jabra SPEAK 510 MS

JBA-7810-109

JBA-7510-109

MS for Microsoft Lync

• 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

SRP (inc VAT) : 25,000.-

SRP (inc VAT) : 6,955.-

2 Year Warranty

2 Year Warranty

exchange only no repair.

Headset

• 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

exchange only no repair.

Jabra SPEAK 410 MS

JABRA EVOLVE 20 MS STEREO

• 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 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

NDP (exc. VAT) : 4,900.-

NDP (exc. VAT) : 1,575.-

JBA-7410-109

351

JBA-4999-823-109

SRP (inc VAT) : 5,992.-

2 Year Warranty
exchange only no repair.

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

• JABRA EVOLVE 30 แบบ2หู
• สําหรับใชสนทนาสวนตัว และการฟงเพลง
• แข็งแรงทนทาน พรอมดีไซนเพ�อการสวมใสสบายตลอดวัน
• ตัดเสียงรบกวนดวยไมคระบบ Noise-canceling
• ระบบเสียงแบบ HiFi Sound ใหเสียงเสมือนจริง
• ปุมควบคุมพื้นฐาน (โทรเขา-ออก, เพิ่ม-ลดเสียง, mute)
SRP (inc VAT) : 3,664.2 Year Warranty
exchange only no repair.

SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited
TEL. 02-020-3000 FAX 02-020-3780
Email address : sis@sisthai.com

SRP (inc VAT) : 1,980.-

2 Year Warranty
exchange only no repair.

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

แบบสองหู

• JABRA EVOLVE 40 แบบ2 หู
• แข็งแรงทนทาน พรอมดีไซนเพ�อการสวมใสสบายตลอดวัน
• ตัดเสียงรบกวนดวยไมคระบบ Noise-canceling
• ระบบเสียงแบบ HiFi Sound ใหเสียงเสมือนจริง
• Busy light signals แสดงสถานะเม�อใชงานและสัญญาณไมวาง
• แขนบูมไมโครโฟนสามารถรวมเขากับแถบคาดศีรษะเม�อไมไดอยูในสาย
หรือเพียงแคฟงเพลง
• ที่คาดศีรษะและที่หุมหูฟงแบบหนังเพ�อการสวมใสที่นุมสบายยิ่งขึ้น
• Port เช�อมตอ แบบ USB adapter และ 3.5mm jack ใชประกอบกัน
เปนชุดควบคุม
• ปุมควบคุมพื้นฐาน (โทรเขา-ออก, เพิ่ม-ลดเสียง, mute)
• Optimized for Microsoft Lync
SRP (inc VAT) : 4,120.2 Year Warranty
exchange only no repair.

ราคา SRP/Enduser เปนราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % แลว
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา รวมทั้งขอผิดพลาดของรายละเอียดตางๆ อันเน�องมาจากการพิมพ

HEADSET

SUGGESTED RETAIL PRICE : March 2019

Jabra Headset
JABRA EVOLVE 65 MS STEREO
JBA-6599-823-309

แบบสองหู

Jabra BIZ 2300 Mono, USB, MS
JBA-2393-823-109

• 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

• Breath-resistant microphone with noise cancelation
“• Durable reinforced cord and programmable
buttons for USB variant*”
“• 20% lighter than competitors with padded ear cushions
and 360° flexible spin boom arm “
• Easy to deploy and manage with leading desk phone systems
and Unified Communications platforms
• All-day wearing comfort

SRP (inc VAT) : 7,597.-

SRP (inc VAT) : 5,162.-

2 Year Warranty

New

2 Year Warranty

exchange only no repair.

exchange only no repair.

Jabra DIAL 550

New

JBA-7550-09

JBA- 6630-900-300

Headset

• The Jabra Dial 550 deliver all the convenience of hand-set to
your favorite softphone application
“• Easy and intuitive handset for unified communication
“
• Ture HD voice/wideband audio performance
• Turn any call into a conference call
• Seamless integation with all leading unified communications
systems

• One headset for all your phones
• Get best-in-class sound quality even in noisy or windy
condition
• 100m/330 fit wireless range
• Nano-sized USB adaptor helps you easily connect to a PC
• Easy and intuitive call control
• Custom fit for optimal comfort
• Height adjustable and custom fit for optimal comfort
• Power Nap mode to save battery when not in use

SRP (inc VAT) : 3,210.-

SRP (inc VAT) : 8,025.2 Year Warranty

2 Year Warranty

352

Jabra Motion UC MS

exchange only no repair.

exchange only no repair.

Jabra STEALTH UC (MS)
JBA-5578-230-309

New

• HD Voice* for high definition sound quality
• NFC** for easy pairing
• Stream music, podcasts or GPS directions
• Up to 6 hours of talk-time
• Stay connected with the nano-sized Bluetooth dongle
• HD sound with noise reduction
• Superior comfort in a small design
• Dedicated Voice Control button
• Smartphone Voice Control button for remote activation of Siri / Google Now
• Noise Blackout dual microphone technology reduces background noise
SRP (inc VAT) : 3,210.2 Year Warranty
exchange only no repair.

เตรียมพบกับสินคากลุมใหม
Blueparrot

• Industry-leading noise cancelation
• With up to 24 hours talk time, and 400 hours of standby time
• Just talk. Voice-controlled calls.
• Parrott Button lets you customize your favorite features at the touch of a button**.
Speed dial, mute, and Push-to-talk capabilities make for quick and easy access to
what matters most – your conversations

Jabra Evolve 65e

ติดตอสอบถาม PM
หรือ Sale ที่ดูแล
• Battery - Up to 13 hours
• Stand-out features : Active Noise Canceling
and equalizer
• IP rating : IP-54
• Waranty : 2 years
• One-touch access to Amazon Alexa**,
Siri®, and Google Assistant .

New

