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GN 9120 DG

Mere frihed og større produktivitet med 
DECT-telefoner
• Trådløst headset til DECT-telefoner1

• Stor bevægelsesfrihed – op til 150 meters rækkevidde2 og 12 timers taletid

• Elegant og prisvindende design

• 2 bæremåder, der giver individuel komfort

Du kan forbedre din telefonkomfort og nyde godt af fordelene ved at have hænderne fri med den 

trådløse GN 9120 DG headset-løsning. Du kan foretage dig andre ting, mens du taler i telefon, 

uanset om du er på kontoret eller derhjemme. Kombiner din trådløse DECT-telefon med et GN 9120 

DG-headset og nyd godt af en fuldstændig håndfri bevægelsesfrihed og optimal lydkvalitet.

Undgå besværet med at balancere med din DECT-telefon mellem skulderen og øret – hold dine 

hænder fri, når du taler i telefon. Du skal blot registrere GN 9120 DG på din trådløse DECT-telefons 

baseenhed, og dernæst kan du besvare eller afslutte opkald ved hjælp af headsettets knapper.

Du kan bevæge dig inden for en rækkevidde på op til 150 meter fra din trådløse DECT-telefons 

baseenhed, og du kan nyde godt af helt op til 12 timers taletid. Desuden overholder GN 9120 DG de 

strengeste beskyttelsesstandarder for akustisk beskyttelse, forhindrer ekstremt høje lyde samtidig 

med, at den tilbyder en virkelig imponerende lydkvalitet.

Fleksibilitet, komfort og design er kendetegnende for GN 9120 DG. Det attraktive letvægtsheadset 

giver dig valget mellem to komfortable bæremuligheder – en hovedbøjle eller blød ørekrog på øret.

1  Til brug med GAP-kompatible DECT-telefoner der tillader registrering af flere håndsæt og hvor systemkoden kan sættes til 0000.
2  Baseret på anvendelse i åbne standardmiljøer og afhængig af rækkevidden af den specifikke DECT-enhed/installation, den bliver 

brugt med.
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Vigtige funktioner

Bæremuligheder

På hovedet: Nyd godt af den komfortable, klassiske bæremulighed med GN 9120 DG’s hovedbøjle. 

En blød pude af kunstlæder sikrer god bærekomfort hele dagen.

På øret: GN 9120 DG’s ørekrog sidder blidt, men tæt til øret og føles behagelig hele dagen.

Rækkevidde op til 150 meter GN 9120 DG giver dig en utrolig bevægelsesradius på op til 150 meter! 

Taletid Med en taletid på op til 12 timer svigter GN 9120 DG ikke – selv på en meget lang arbejdsdag.

Batteriladetid på 1,5 time Med hurtig batteriladetid vil du blive mere produktiv endnu hurtigere. 

Tag kaldet direkte på headsettet
Når du modtager et indkommende telefonopkald vil du kunne tage kaldet med et enkelt knaptryk 

på headsettet. 

Overfør et udgående kald til  

headsettet.

Når du har foretaget et udgående opkald på dit DECT håndsæt, vil du nemt kunne overføre kaldet 

til dit GN 9120 DG. Se venligst i manualen for din DECT telefon for detaljer vedr. dette.

Mikrofon afbryderfunktion
Hvis du har brug for at tale med andre, mens du taler i telefon, kan du afbryde mikrofonen, så 

modparten ikke kan høre din stemme.

Online indikation
Takket være headsettets smarte onlineindikator, der viser, at du har en samtale, vil du ikke blive 

afbrudt under din samtale.

Volumenkontrol
Modtagerindstillinger: Du har fuld kontrol over lydstyrken på din samtalepartners stemme. Du skal 

blot trykke på knapperne +/- på headsettet for at indstille lydstyrken.

Beskyttelse mod akustisk  

overbelastning
GN 9120 DG giver dig fuldstændig og pålidelig beskyttelse mod akustisk overbelastning.

Udskifteligt batteri

Headsettet er udstyret med et Lithium-Ion batteri med meget lang levetid. Og der er ingen proble-

mer med at udskifte batteriet, når den tid kommer. Vigtigt: Brug kun batterier, der er godkendt af 

GN Netcom.

Teknologi

1.8 GHz DECT
Med dokumenteret DECT-teknologi vil du altid modtage opkald, der er uden forvrængning og fuld-

stændig sikre.

GAP-aktiveret
Kompatibel med alle GAP-aktiverede trådløse DECT-telefoner med den oprindelige systemkode 

0000.

Garanti 2 års garanti
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