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EVOLVE2 65

Designad för att underlätta flexibilitet.
Arbeta var som helst med överlägsen trådlös samtalskvalitet.
Bättre samtal, sömlöst samarbete

Arbeta trådlöst, vart som helt

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.

När du arbetar på språng behöver du ett headset du kan lita på.
Vår avancerade batteriteknologi och nya digitala chipset har
möjliggjort ett kraftfullt, trådlöst headset med upp till 37 timmars
batteritid. Självklart finns det även ett laddställ som tillval, om det
skulle behövas.

Teamscertifiering 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.

Enastående bullerdämpning
Sätt på ditt Evolve2 65 och känn hur oljud omkring dig smälter
bort. Öronkuddarna i Memoryfoam och den nya passformen
erbjuder en helt ny nivå av passiv bullerdämpning.

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.

Optimerad för långvarig komfort
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.

Framtidssäkrad teknologi som ständigt
förbättras
Dra fördel av detaljerade analyser och addera ännu mer värde till
din investering, med framtidssäkrade mjukvaruuppdateringar med
hjälp av Jabra Xpress.

START OCH ANSLUTNING

LADDNING

Koppla in den förinställda Jabra Link
380 i en USB port på din dator
Flytta Av/På spaken till
Bluetooth positionen och håll
den där till LED blinkar blått

Ladda med antingen
tillhörande laddningsställ
eller en USB-kabel.

90

Full laddningstid
min
Upp till 37 timmars batteritid

Följ de angivna
instruktionerna i ditt
headset för att koppla
till din smartphone

15

Snabbladdning på
minutes
Upp till 8 timmars batteritid

ANVÄNDNING

Tryck x1 under samtal
Tryck x1 för att aktivera
Röstassistent utanför ett samtal

Tryck x1
Tryck och håll i 1 sec

Tryck x1. Alternativt, flytta ner
mikrofonarmen för att svara på
ett inkommande samtal

Tryck x1

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

FUNKTIONER
Anlsutning

Ljud

Användarvänlighet

Varianter

Kompatibilitet
*

FÖRDELAR

Jabra Link 380 Bluetooth® adapter med USB-A eller USB-C variant. Upp till 30m/100ft
trådlös räckvid till din dator, med betydligt starkare signal och färre avbrott
Parkoppling via Bluetooth
Sammankoppla två Bluetooth enheter samtidigt, inklusive mobiltelefon och dator
Certifikat
Microsoft Teams. Möter Microsoft Teams Open Office kraven*
Sammankoppla flera enheter
Sammankoppla upp till 8 enheter
Mikrofon
3 mikrofoner ger enastående samtalskvalitet
Ljudisolerande design
Omedelbar bullerreducering för ökat fokus i högljudda miljöer
Integrerad mjukvara
Ytterligare funktioner tillgägnliga via Jabra Sound+ app, Jabra Xpress och Jabra Direct
Röstassistent tillgänglig
Smidig åtkomst till din röstassistent med ett enkelt knapptryck
Högtalare
Kraftfull 40mm högtalare levererar högupplöst ljud för en djupare musikupplevelse
Laddningsbart batteri
Upp till 37 timmars batteritid
360° busylight på både sidor är synlig från alla vinklar, fungerar som stör-ej skylt och
Busylight
bibehåller ditt fokus
Laddningsställ som tillval		
Enkel laddning och dockning med det valbara laddningsstället
Mikrofonarm med mute och samtalshantering Flytta mikrofonarmen upp för mute eller ner för unmute och för att ta ett samtal
On-ear sensor känner av när headsetet används, vilket möjliggör automatisk start och
Smart Sensor
paus av ljud samt samtalshantering
Samtalshantering
Svara/avvisa samtal; höj/sänk högtalarvolym; mute
UC och MS-varianter
Välj mellan UC or MS Teams-varianter
Färgvarianter
Tillgänglig i svart och beige
Stilvarianter
Tillgänglig i stereo och mono-varianter
Dator

Microsoft Teams. Möters 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.
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