
AFFÄRSLÖSNINGAR 
Skapad för ökad  
produktivitet på kontoret,  
i hemmet och under resan.

PORTFOLIO GUIDE

MICROSOFT  
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EVOLVE2 65 MS | Professionellt trådlöst headset
• 3 mikronfoner för bättre samtal och  

sömlöst samarbete. 

• Kraftfulla läck-toleranta 40mm-högtalare. 

• Ny vinklad design med öronkuddar i memory-  
skum för effektiv och bekväm bullerdämpning. 

• 360° busylight synlig från alla vinklar.

• Arbeta trådlöst, var som helst,  
med 37 timmar batteritid.

• Microsoft Teams-certifierad variant  
med dedikerad Teams-knapp. 

EVOLVE 80 MS | Professionellt trådat headset med ANC
• Blockera störande bakgrundsljud med överlägsen  

aktiv och passiv bullerdämpning. 

• Förhindra avbrott med en  
integrerad busylight.

• Kraftfull musikupplevelse tack vare  
högtalare i världsklass.

• Bekväma öronkuddar med läderkänsla  
och örontäckande design för  
bekväm användning hela dagen.

• Certifierad för Microsoft Teams.

EVOLVE 65e MS | Professionella trådlösa öronsnäckor 
• All-day comfort. Convenient, lightweight,  

around-the-neck design with  
snug-fitting earbuds.

• Certifierad för Skype for Business. 
Optimerad för användning utanför kontoret. 

•  Upp till 13 timmars batteritid.  

• Anpassningsbara ljudinställningar med  
Jabra Sound+ appen.

• Kraftfulla högtalare ger en otrolig  
musikupplevelse. 

• Inbyggd busylight fungerar som ‘stör ej’ skylt.

EVOLVE2 40 MS | Professionellt trådat headset
• Ny vinklad design med öronkuddar i memory-  

skum för effektiv och bekväm bullerdämpning 

• 360° busylight synlig från alla vinklar.

• 3-microphone technology for better calls.

• Kraftfulla läck-toleranta 40mm-högtalare. 

• Bekväma hela dagen, tack vare kuddar i  
memoryskum och en ergonomisk design. 

• Välj mellan USB-A och USB-C varianter.

• Microsoft Teams-certified variants  
with dedicated Teams button.  

EVOLVE 75e MS | Professinella trådlösa öronsnäckor med ANC
• Professionellt ljud. Oavsett var du befinner dig.  

• Trådlös räckvidd på upp till 100ft/30m med PC. 

• 3 mikronfoner med  
Active Noise Cancellation.  

• Upp till 14 timmars batteritid. 

• Integrerad busylight. 

• Anslut två Bluetooth-enheter samtidigt. 

• Certifierad för Microsoft Teams.

EVOLVE2 85 MS | Professionellt trådlöst headset med ANC
• Digital hybrid Active Noise Cancellation (ANC),  

och otrolig bullerdämpning.

• 360° busylight, synlig från alla vinklar.

• 10 mikronfoner.

• Upp till 37 timmars batteritid.

• Kraftfulla 40mm-högtalare och AAC codec.

• Bekväma hela dagen, tack vare kuddar i  
memoryskum och en ergonomisk design.

• Microsoft Teams-certifierad variant  
med dedikerad Teams-knapp. 

Kontor
Håll igång produktiviteten oavsett om du  
arbetar på kontoret eller på distans



EVOLVE 30/20 MS | Professionellt trådade headset
• Anslut till din PC via USB eller använd 3.5 mm jacket3  

för att ansluta till dina mobila enheter.

• In-line call controller with large buttons  
and LED indicators, making handling of  
calls and music easy. 

• Noise-cancelling microphone eliminates  
background noise. 

• Plug-and-play.  
Redo att användas direkt ur förpackningen.

• Certifierad för Microsoft Teams (Evolve 20).

EVOLVE 75 MS | Professionellt trådlöst headset med ANC
• HD-röst för samtal och högtalare i världsklass för musik.

• Flexibilitet att röra dig upp till 100ft/30m bort  
från din anslutna enhet.

• Reducera oljud och avbrott med överlägsen  
ANC och integrerad busylight.

• Anslut till två enheter samtidigt  
för samtal och musik.

•  Bekväma öronkuddar med läderkänsla  
och örontäckande design för  
bekväm användning hela dagen.

• Certifierad för Microsoft Teams.

EVOLVE 40 MS | Professionellt trådat headset
• Bullerdämpande mikrofon eliminerar bakgrunds-  

ljud och reducerar avbrott.

• Integrerad busylight.

• Redo att användas direkt ur förpackningen.

• Flexibel anslutning. USB-A eller USB-C2  
ansluter till din dator och ett 3.5mm jack  
möjligör anslutning till dina smarta enheter.

• Justerbar passform låter dig arbeta bekvämt.

• Certifierad för Microsoft Teams.

STEALTH UC (MS) | Professionellt trådlöst mono headset
• Det minsta och stiligaste Bluetooth Mono headsetet i sin klass.

 Väger endast 7.9 gram/0.28 ounces.

• Kompatibel med alla Bluetooth-enheter.

• Certifierad för Skype for Business.

• Äkta plug-and-play lösning.

• Upp till 6timmars samtalstid.

• Kommer med en redan ansluten  
Jabra Link 370 adapter.

EVOLVE 65 MS | Professionellt trådlöst headset 
• Rör dig runt kontoret med en trådlös räckvidd  

på 100ft/30m från din anslutna enhet.   

• Upp till 14 timmars batteritid. 

• Integrerad busylight. 

• Dubbel Bluetoothanslutning låter  
dig använda två enheter samtidigt  
för samtal och musik.

• Certifierad för Microsoft Teams.



Samtalsfokus
Öka kundnöjdheten 
i ditt kontaktcenter

1 Dependent on usage – Find details on Jabra.com/Engage   2  Variant dependent   3 Evolve 30 only

 2  2

 2

ENGAGE 75/65 | Professionella DECT trådlösa headset
• Kristallklara samtal, även på högljudda arbetsplatser.

• Upp till 150m/490ft räclvidd. Möjliggör upp till 3x fler  
trådlösa användare på samma yta.1

• Integrerad busylight. 

• Anslut upp till 5 enheter samtidigt.2

• Avancerad bullerdämpande mikrofon. 

• Förstärkt hörselskydd.

• Upp till 13 timmars samtalstid.

• Stereo och Mono varianter tillgängliga.

• Detaljerad samtalsanalys.

BIZ 2300 MS | Professionellt trådat headset
• Anslut till en kontorstelefon eller softphone via USB eller QD.2

• Överlägsen samtalskvalitet. 

• Bekväma öronkuddar i skum eller  
läderliknande material.

• Ett kontaktcenter-headset som håller länge.

• USB versionen erbjuder smidig samtalshantering.

• Air Shock-mikrofon reducerar oönskat  
knaster för bättresamtalskvalitet.

• Programmerbar knapp på USB-A  
och USB-C varianterna.

ENGAGE 75/65 Convertible | Premium DECT trådlösa headset
• Anslut upp till 5 enheter inklusive  

fast telefoon och softphone.2

• Upp till 100m/330ft räckvidd.

• Upp till 3x trådlös densitet.1

• Integrerad busylight.

• Advancerad bullerdämpande mikrofon. 

• Förstärkt hörselskydd.

• Upp till 9 timmars samtalstid.

• Välj mellan olika bärstilar.2 

ENGAGE 50 | Professionellt digitalt trådaat headset
• Detaljerad samtalsanalys förbättrar kundupplevelsen. 

• 3 mikronfoner med bullerdämpning.

• Stereoljud och super-wideband.

• Statuslampa i flera färger för minskade avbrott.

• Enkel samtalskontroll med Jabra Engage  
Link tillbehör.

• USB-C anslutning och   
USB-A anslutning via tillbehör.

• Förstärkt hörselskydd.

BIZ 2400 II MS | Professionellt trådadat headset
• Brusresistent mikronfon med bullerdämpning.

• Förstärkt sladd och anpassningsbara knappar  
för USB variant.

•  40% lättare än konkurenterna, mjuka läder-  
liknande öronkuddar och   
360° flexibel mikrofonarm.

• Kategoriledande kvalitet och  
lättviktig design.

PRO 900 SERIES | Professionella trådlösa headset
• Enkel, intuitiv design för snabb användarupptagning.

• Upp till 120m/395ft räckvidd.2

• Upp till12 timmars samtalstid. 2

• Välj mellan olika bärstilar.2

• Easy to deploy and manage.

• Framtidssäker investering –  
gratis uppgradering av mjukvara.

• Kristallklart ljud.

• Microsoft SKUs tillgängliga för  
Pro 930 och Pro 935.

4



ENGAGE 75/65 Convertible | Premium DECT trådlösa headset
• Anslut upp till 5 enheter inklusive  

fast telefoon och softphone.2

• Upp till 100m/330ft räckvidd.

• Upp till 3x trådlös densitet.1

• Integrerad busylight.

• Advancerad bullerdämpande mikrofon. 

• Förstärkt hörselskydd.

• Upp till 9 timmars samtalstid.

• Välj mellan olika bärstilar.2 

Mötesrum
Samarbeta enkelt på kontoret  
eller på distans.

or

or

or

or

PANACAST | Intelligent 180° videolösning
• Inklusiva möten med 180° Panoramisk-4K video  

för en mer naturlig bild av rummet. 

• Intelligent Zoom inkluderar automatiskt alla i samtalet.

• Plug-and-play tecknologi låter dig samarbeta med andra quickly and easily.

• Certified för Microsoft Teams.

• Den perfekta partnern för Jabra Speak; tillsammans bildar de  
en oöverträffad kombination av kristallklart ljud  
och Panoramisk-4K video.

SPEAK 810 MS | Professionell stationär konferenshögtalare
• Starta möten snabbare än någonsin via USB,  

Bluetooth eller 3.5mm-anslutning 
till din dator eller smartphone.

• Överlägset ljud för större konferenssamtal.

• Fångar in ljud från alla tänkbara vinklar.

• Användarvänliga samtalskontroller på högtalaren.

• Täcker ett konferensrum med upp till 15 personer.

SPEAK 750 MS | Premium konferenshögtalare med full duplex
• Ljud i fullt duplex låter alla prata och höras samtidigt.

• Certifierad för Microsoft Teams med en dedikerad knapp.

• Mångsidig och lätt att använda.

• Blixtsnabb anslutning med plug-and-play: anslut till din,  
PC, smartphone och surfplatta via USB eller Bluetooth.

• Flervägsmikronfon plockar upp ljud från alla   
möjliga vinklar.

• Användarvänlig samtalsstyrning  
via knappar på högtalaren.

SPEAK 510 MS | Personlig USB och Bluetooth konferenshögtalare
• Slimmad och kompakt design låter dig hålla  

konferenssamtal var som helst.

• Kristalklar röstupplevelse säkerställer att 
alla kan höras tack vare flervägsmikronfon.

• USB eller Bluetooth-anslutning till smarta enheter.

• Upp till 10 timmars batteritid.

• Smidig täckning för upp till 4 personer.

• Smart-knapp – Anpassa din Speak med  
MS Cortana, Siri® och Google Assistant™.

• Redo att användas på några sekunder.

SPEAK 710 MS | Professionell portabel konferenshögtalare
• Intuitiv och lätt att använda utan krav på förkunskap eller IT support. 

• Kraftfullt ljud för samtal och musik.

• USB eller Bluetooth-anslutning till smarta enheter.

• Upp till 15 timmars batteritid.

• Smidig användning för upp till 6 personer.  
Möjlighet att parkoppla två Speak 710-enheter för dubbel effektivitet.

• Smart-knapp ger direkt tillgång till MS Cortana, 
Siri®, och Google Assistant™.

SPEAK 410 MS | Personlig konferenshögtalare 
med USB
• Slimmad och kompakt prisvinnande design låter dig   

hålla konferenssamtal var som helst.

• Kristalklar röstupplevelse säkerställer att 
alla kan höras tack vare flervägsmikronfon.

• USB plug-and-play lösning.

• Smidig täckning för upp till 4 personer.

• Starta samtal med ett knapptryck med  
one-touch Smart-knapp.

• Redo att användas på några sekunder.
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Läs mer på
jabra.se

At Jabra, we work in close co-operation with Microsoft to deliver audio and video solutions 
that enable the best communication and collaboration experiences. 

Jabra completes your Microsoft experience with solutions, optimized for your business and connected to the digital 
platforms you already use, such as Skype for Business, Microsoft Teams, MS Cortana and Microsoft Office 365. 

For more details about our Microsoft certifications call your  
Jabra representative or visit jabra.com/microsoft. 

SPEAK 810 MS | Professionell stationär konferenshögtalare
• Starta möten snabbare än någonsin via USB,  

Bluetooth eller 3.5mm-anslutning 
till din dator eller smartphone.

• Överlägset ljud för större konferenssamtal.

• Fångar in ljud från alla tänkbara vinklar.

• Användarvänliga samtalskontroller på högtalaren.

• Täcker ett konferensrum med upp till 15 personer.


