DATABLAD
MS TEAMS CERTIFIERAD

EVOLVE2 40

Designad för att underlätta ditt arbete.
Enastående ljud, effektiv bullerdämpning, överlägsen komfort.
Enastående bullerdämpning

Designad för komfort, tillverkad för att hålla

Sätt på ditt Evolve2 40 och känn hur oljud omkring dig smälter
bort. Öronkuddarna i Memoryfoam och den nya passformen
erbjuder en helt ny nivå av passiv bullerdämpning.

Njut av komfort hela dagen med mjukt memoryfoam och en
ergonomisk över-örat-design som är skapad efter hundratals
biometriska mätningar av hundratals huvudformer, och tillverkad i
hållbart premiummaterial.

Säkra din koncentrationszon med en
förbättrad Busylight
Vår nya och förbättrade Busylight är fyra gånger mer synlig och
signalerar nu från alla vinklar, så du får arbeta ostört med färre
avbrott och bättre koncentration.

Enastående ljud för alla samtal
Vi har tagit den otroliga samtalskvaliteten från vår världsledande
Evolve serie och gjort den ännu bättre; genom ett nytt digitalt
chipset med tre gånger mer kraft och tre strategiskt placerade
mikrofoner.

Teams-certifiering gör teamen nöjda
När kommunikationen fungerar, är alla nöjda, både med
Microsoft Teams och med sitt headset. Evolve2 65 är
Teamscertifierade och har en dedikerad Teams-knapp, för äkta
trådlösa samarbeten.

Större högtalare, bättre chipset, lysande
ljud
Missa ingenting, tack vare kraftfulla läcktoleranta 40mm
högtalare och vårt mest avancerade chipset någonsin. Den
fantastiska ljudkvaliteten försäkrar att du aldrig missar något.

Framtidssäkrad teknologi som ständigt
förbättras
Addera ännu mer värde till din investering, med framtidssäkrade
mjukvaruuppdateringar från Jabra Xpress.

START

1. K
 oppla in Jabra Evolve2 40 i antingen en USB A eller en USB C port på
din dator (beroende på vilken USB-variant headsetet använder).

2. Positionera mikrofonen nära din mun.

ANVÄNDNING

Tryck x1

Tryck x1

Alternativt, flytta ner
mikrofonarmen för att svara på
ett inkommande samtal

Tryck x1

Tryck x1

Tryck och håll i 1 sec

Tryck x1 när du är inloggad
i Microsoft Teams för att
ansluta till ett Microsoft Teams
möte eller kolla Microsoft
Teams missade samtal och
röstmeddelanden

Tryck x1
Tryck och håll i 1 sec

Flytta upp mikrofon för
mute, ner för unmute
Tryck båda samtidigt för att växla
busylight av/på

Anslutning
Ljud

Användarvänlighet

FUNKTIONER

FÖRDELAR

USB-A eller USB-C anslutningar
Certifikat
Mikrofon
Ljudisolerande design
Integrerad mjukvara
Högtalare

Plug-and-play anslutning till din dator eller mobil via USB-A eller USB-C
Microsoft Teams. Möter Microsoft Teams Open Office kraven*
3 mikrofoner ger enastående samtalskvalitet
Omedelbar bullerreducering för ökat fokus i högljudda miljöer
Ytterligare funktioner tillgängliga via Jabra Xpress och Jabra Direct
Kraftfull 40mm högtalare levererar högupplöst ljud för en djupare musikupplevelse
360° busylight på både sidor är synlig från alla vinklar, fungerar som stör-ej skylt och
bibehåller ditt fokus
Flytta mikrofonarmen upp för mute eller ner för unmute och för att ta ett samtal
Rörelsesensorer känner av när headsetet inte används och aktiverar automatiskt LEDnotifikationer
Svara/avvisa samtal; höj/sänk högtalarvolym; mute
Välj mellan UC och MS Teams-varianter
Tillgänglig i stereo och mono-varianter

Busylight
Mikrofonarm med mute och samtalshantering
Smart Sensor

Varianter

Samtalshantering
UC och MS-varianter
Stilvarianter

Kompatibilitet Microsoft Teams. Möter Microsoft Teams Open Office kraven*
Inväntar certifikat
The data in the tech sheets and data sheets is provisional as of 16 March 2020. Jabra is not responsible for any claims arising from the
contents of these documents. Product design and specifications are subject to change without notice.
*

Evolve2 40 datasheet Microsoft Teams A4 160320_SV
© 2020 GN Audio A/S. All rights reserved.
® Jabra is a registered trademark of GN Audio A/S.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Audio A/S is under license.

