
Jabra GN1220

De Jabra GN1220 Sound Limiter aansluitkabel maakt een aansluiting met alle conventionele telefoonsystemen 
mogelijk en biedt een moeiteloze naleving van de meest actuele EU-richtlijnen met betrekking tot 
geluidsbescherming.  Hij onderdrukt namelijk al het geluid hoger dan 85dB. De Jabra GN1220 behoort tot de Jabra 
GN1200 SmartCord serie en is bijzonder gebruiksvriendelijk en interessant geprijsd.

•  Zorgt ervoor dat onze meest populaire headsets voldoen aan de nieuwe richtlijnen voor geluidsbescherming 
van de Europese Unie (2003/10/E.G.). Hij onderdrukt al het geluid hoger dan 85dB.

• Compatibel met vrijwel alle bureau telefoons en IP-hardphones
• Biedt microfoonversterking indien nodig
•  Een eenvoudige schuifregelaar met 8 posities maakt een eenvoudige bediening mogelijk,  

een handleiding is daarom niet nodig

Naast de naleving van de nieuwe geluidsbescherming richtlijnen, is de Jabra GN1220 ook hét antwoord op een  
veel voorkomend probleem. Wanneer men een nieuwe headset aansluit, is er niet altijd meteen een kiestoon  
te horen. Dit kan aan de headset of aan de telefoon liggen, maar ook aan de aansluitkabel. Hoewel de headset  
en de telefoon compatibel zijn, zijn de aansluitinterfaces door de telefoonproducent zelf vastgesteld. Met de  
Jabra GN1220 lost uw dit probleem gemakkelijk en snel op. De Jabra GN1220 beschikt over 8 verschillende  
terminaties – 3 hiervan beschikken over een ingebouwde microfoonversterker. U hoeft enkel de Jabra GN1220  
en de headset met behulp van de Quick Disconnect stekker te verbinden en de regelaar in de juiste positie  
te schuiven. De naleving van de richtlijnen voor geluidsbescherming was nog nooit zo eenvoudig.

De Jabra GN1220 Sound Limiter aansluitkabel is in twee varianten verkrijgbaar:

•  QD-RJ10 
- om de meest voorkomende telefoons met onze meest populaire headsets te verbinden.

•  QD-QD 
- ontworpen voor de Jabra GN Ellipse (te gebruiken met de Jabra GN2000, Jabra GN2100 en de Jabra GN2200)

Jabra is een gedeponeerd merk van GN A/S
www.jabra.com

GN1220

Eenvoudige bediening.
Gemakkelijke naleving van de strengste geluidswetgevingen.
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Jabra GN1220
Schakelposities

Telefoonsysteem Mod plug wiring Microfoon
versterker

Passend
GN kabelsnoer

1 Standaard (meest voorkomende variant) M-, R, R, M+ Nee 8800-00-01

2 Cisco IP telefoons R, M-, M+, R Nee 8800-00-37

3 Ascom Bureau en Philips telefoons R, M+, M-, R Nee 8800-00-03

4 Japanse telefoons, NEC, Nitsuko M+, R, R, M- Nee 8800-00-25

5 Plantronics Vista Base R, R, M+, M- Nee 8800-00-20

6 Panasonic telefoons met modulaire stekker M+, R, R, M- Ja 8800-00-25A

7 Nortel digitale telefoons en Avaya IP-Telefone M-, R, R, M+ Ja 8800-00-01A

8 Avaya Callmaster V en VI, Cisco R, M-, M+, R Ja 8800-00-37A

Kenmerken Voordelen

Eenvoudige schuifregelaar met 8 posities Geen handleiding nodig

Standaard RJ10 aansluiting Compatibel met vrijwel ieder toestel

Standaard GN Quick Disconnect Compatibel met de meest populaire headsets van GN

Recht 80 cm kabelsnoer Langer dan de meeste standaard kabels en aantrekkelijk geprijsd

Ingebouwde stroombesparende microfoon versterker Werkt uitstekend met telefoons die extra signalen vereisen, zoals Cisco, Panasonic, Nortel, Avaya en vele IP-telefoons

DC Voltage

Maximum Voltage 10v DC

Minimum Voltage 1.6v DC

Nominaal Voltage 5v DC

Elektrische specificaties

Schakelposities voor geschikte telefoonsystemen

Bias voltage (microfoon toegang)

Maximum voltage 1.71v DC

Minimale voltage 1.38v DC

Nominaal voltage 1.49v DC

Nominaal voltage

Maximum 12.5 dB

Minimum 10.5 dB

Nominaal 11.5 dB

(preamp output bijv. Positie 6-8)

DC stroomsterkte

Maximale stroomsterkte 2.5 mA

Minimale stroomsterkte 280 uA
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