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Jabra JX10 Cara Gold
Mistrovský kousek pouze pro 30 z vás! 
• nadčasové luxusní handsfree za ucho
• potaženo 24 karátovým zlatem
• Jacob Jensen design
• limitovaná edice
• pouze 30ks pro ČR a SR
• každý kus má své sériové číslo
• hmotnost: 14g
Technické parametry: 
6 hodin hovoru, 200h pohotovostní režim • typ baterie: Lithium polymerová • dosah cca 10m 
(může se lišit dle prostředí) • rozměry handsfree bez ušního háčku 4 x 2 x 2 cm • párování 
jedním dotekem • dobíjení ze sítě, autonabíječkou nebo prostřednictvím USB kabelu z PC • 
opakování volby posledního čísla • přidržení hovoru, odmíntutí hovoru • na levé i pravé ucho
Obsah balení: handsfree Jabra JX10 cara, originální stolní nabíječka, originální 
designová nabíječka do auta, USB kabel, luxusní kožené pouzdro, kožená 
šňůrka na krk, uživatelský manuál. 

Jabra BT 8010
Možnost současného použití pro dva telefony 
• mono i stereo headset v jednom
• seznam posledních hovorů 
• vibrační vyzvánění 
• nastavení jasu displeje 
• vlastní telefonní seznam 
• zobrazení ID volajícího 
• možnost aktualizovat software, přidání a výběr jazyka 
• 10 hodin hovoru, 300 hodin pohotovostního režimu 
• typ baterie: Lithium polymerová 
• dosah cca 10 m (může se lišit dle prostředí) 
• profily A2DP, AVRCP, handsfree, headset 
• Bluetooth 2.0 • display • zobrazení stavu baterie 
• přehrávání hudby i hovory - při příchozím hovoru se hudba automaticky 

utlumí, mezi režimem pro hudbu a telefon je možno přepínat i manuálně 

Jabra SP 5050
 Bluetooth speakerphone 
• náhrada pevného handsfree do auta
• velmi snadné připevnění na sluneční clonu
• dosah cca 10 (liší se dle prostředí)
• váha: 75 gramů • rozměry: 60 x 124 x 12 mm
• tlumí hluk z okolí • automatické párování
• zapnutí do nočního režimu pro Vaše bezpečí
• přijetí i zavěšení hovoru • hlasové vytáčení 
• vytočení posledního volaného čísla
• až 12 hodin hovoru • 200 hodin pohotovostní režím

Jabra JX10 Cara Steel
Nadčasové handsfree za ucho z vybroušené nerez oceli.   

• Bluetooth 2.0
• Jacob Jensen design
• hmotnost: 14 g 
• rozměry handsfree bez ušního háčku 4 x 2 x 2 cm 
• 6 hodin hovoru, 200 hodin pohotovostního režimu 
• typ baterie: Lithium polymerová 
• dosah cca 10 m (může se lišit dle prostředí) 
• tvarovatelný ušní háček pro pevné uchycení 
• párování jedním dotekem 
• dobíjení ze sítě nebo prostřednictvím  

USB kabelu z PC 
• opakování volby posledního čísla 
• přidržení hovoru, odmítnutí hovoru 
• na levé i pravé ucho 

Jabra JX10 Black
Jabra JX10 Burgundy
Ultralehké a elegantní handsfree za ucho. 

• ve dvou provedeních - černá, burgundy
• hmotnost: 10 g 
• rozměry handsfree bez ušního háčku 4 x 2 x 2 cm 
• 6 hodin hovoru, 200 hodin pohotovostního režimu 
• typ baterie: Lithium polymerová 
• dosah cca 10 m (může se lišit dle prostředí) 
• ergonomická a stylová - design Jacob Jansen 
• tvarovatelný ušní háček pro pevné uchycení 
• párování jedním dotekem 
• dobíjení ze sítě nebo prostřednictvím  

USB kabelu z PC 
• opakování volby posledního čísla 
• přidržení hovoru, odmítnutí hovoru 
• na levé i pravé ucho 

JABRA BT 160
Bluetooth handsfree s uchycením za ucho. S výměnnými barevnými kryty. 
• hmotnost 16 g
• 8 hodin hovoru, 110 hodin pohotovostního režimu
• typ baterie: Lithium polymerová
• dosah cca 10 m (může se lišit dle prostředí)
• podporuje hlasové vytáčení • vytočení naposledy volaného čísla
• na levé i pravé ucho • 33 barevných výměnných krytů
• Vytvořte si svůj vlastní design na www.jabra.com

Proč Jabra?
Značka Jabra je vedoucím světovým výrobcem Bluetooth handsfree, 
PC sluchátek, VoIP náhlavních souprav, adapterů, mobilního 
příslušenství a také bezdrátových a drátových náhlavních souprav 
k telefonům. 

Produkty značky Jabra představují kombinaci kvalitního zvuku, 
pohodlí, bezpečí a atraktivního designu.  
Jabra produkty dostali již řadu významných ocenění. 

Bluetooth handsfree

ZASLOUŽÍTE SI TO NEJLEPŠÍ!
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Jabra BT 250V
Bluetooth handsfree s uchycením za ucho a vibračním vyzváněním. 

• hmotnost 23 g
• vibrační vyzvánění
• 12 hodin hovoru, 300 hodin pohotovostního režimu
• typ baterie: Lithium polymerová
• dosah cca 10 m (může se lišit dle prostředí)
• gelová úchytka pro bezpečné  

a pevné uchycení handsfree
• podporuje hlasové vytáčení
• na levé i pravé ucho 

Jabra BT 250v Driver Pack 
Bluetooth handsfree Jabra BT250v včetně držáčku na mobil a autoadapteru.

Jabra BT 500V
Bluetooth handsfree s uchycením za ucho. 

• hmotnost 19 g
• 12 hodin hovoru, 300 hodin pohotovostního režimu
• typ baterie: Lithium polymerová
• dosah cca 10 m (může se lišit dle prostředí)
• vibrační vyzvánění
• gelová úchytka pro bezpečné 

a pevné uchycení handsfree
• funkce párování jedním dotekem
• funkce mute (vypnutí mikrofonu)
• dobíjení ze sítě nebo prostřednictvím USB kabelu z PC
• opakování volby posledního čísla 
• přidržení hovoru, odmítnutí hovoru
• na levé i pravé ucho
 
Jabra BT 5010
Handsfree s výsuvným raménkem pro optimální kvalitu zvuku. 

• doba hovoru: 10 hodin, pohotovostní doba: 300 hodin
• nastavitelný pohodlně padnoucí háček za ucho
• Bluetooth 2.0 • automatické párování
• vibrační vyzvánění
• přímé napájení kabelem USB z PC

Bluetooth adaptery 
Slouží k propojení jakéhokoliv Bluetooth hansfree či sluchátek 
k Vašemu telefonu, počítači či MP3 přehrávači a v nabídce máme 
několik typů připojení.

A120s - 3,5 mm jack
A125s - ipod
A210 - 2,5 mm jack
A320s - USB

Proč používat handsfree?
Handsfree již dávno nejsou určena jen pro profesionální řidiče, 
ale jsou doporučována všem řidičům pro komfortní a zároveň bezpeč-
né telefonování během řízení.

Za telefonování v autě bez handsfree jsou v České republice podle 
nové vyhlášky následující sankce:
• 3 trestné body 
• 1000 Kč pokuty na místě 
• 1500 Kč až 2500 Kč ve správním řízení 

Handsfree je také užíváno při běžné denní mobilní komunikaci 
pro maximální pohodlí a profesionalitu. 
Navíc jsou již dnes některá Jabra Bluetooth handsfree schopna 
komunikovat s několika přístroji najednou. 
Handsfree značky Jabra představují kombinaci kvalitního zvuku, 
pohodlí, bezpečí a atraktivního designu.
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Jabra BT 5020
Velmi lehké, pohodlné a diskrétní handsfree. 

• doba hovoru: až 10 hodin, pohotovostní doba: až 300 hodin
• uchycení za ucho • hmotnost: 16 g
• možnost nabíjení z PC pomocí USB kabelu
• LED indikátor stavu nabití baterie
• automatické párování
• vibrační vyzvánění
• Bluetooth 2.0

Jabra BT 125
Malé a elegantní handsfree za ucho 

• dosah cca 10 m (liší se dle prostředí)
• doba hovoru: 8 hodin
• doba pohotovostního režimu: 170 hodin
• typ baterie: Lithium polymerová
• hlasové vytáčení
• čekající hovor
• odmítnutí hovoru
• přidržení hovoru
• na levé i pravé ucho

Jabra BT 125 Dark Glosy
Bluetooth handsfree Jabra Bt125 v titanovém designu

Jabra BT 135
Elegantní handsfree se třemi výměnnými proužky. 
• hmotnost 16 g
• doba hovoru: 8 hodin
• doba pohotovostního režimu: 170 hodin
• dosah cca 10 m (liší se dle prostředí)
• typ baterie: Lithium polymerová
• tři výměnné barevné proužky  

- červený, černý a šedozelený
• hlasové vytáčení
• vytáčení naposledy volaného čísla
• na levé i pravé ucho
 
Jabra BT 135 Driver Pack
Bluetooth handsfree Jabra BT 135 včetně držáčku 
na mobil a autoadapteru


