
DATABLAD

MS TEAMS –  
CERTIFIERAD

EVOLVE2 30

Utvecklad för att  hålla dig produktiv. 
Lättvikt, bärbar, pålitlig och bekväm.

Smidig, lättviktig komfort.  

Smidig, lättviktig komfort. Vi mätte hundratals huvuden för att ta 
fram ett headset som är både lätt och otroligt bekvämt, med en 
förstärkt båge i rostfritt stål och en ny design som jämt fördelar 
trycket över huvudet. Eftersom en bekväm arbetsdag är en 
produktiv arbetsdag.

Klart och tydligt under samtal och samarbete. 

Ett avancerat ljudsystem med två mikronfoner fångar upp din röst 
samtidigt som det analyserar och reducerar bakgrundsljud, för 12% 
mindre bakgrundsljud på dina samtal.1 Evolve2 30 möter Microsoft 
Open Office premiumkrav.* 

En ny standard för smidigt lyssnande. 

Effektivt arbete kräver exeptionellt ljud. Med våra professionella 
28mm-högtalare och ett avancerat digitalt chipset levererar 
Evolve2 30 exeptionell ljudkvalitet. Oavsett om du sitter i ett viktigt 
samtal eller lyssnar på musik medan du jobbar, så kan du njuta av 
fantastiskt ljud som utvecklats för modernt arbete.  

Teams-certifikat betyder nöjda team.

När samarbetet går smidigt är alla nöjda, både med Microsoft 
Teams och sitt headset. Evolve2 30 är Teams-certifierat med en 
dedikerad Teams-knapp, för riktigt sömlös kommunikation.

Otrolig bullerdämpning på ett ögonblick. 

Evolve2 30 är specifikt skapad för att leverera portabel 
koncentration, var som helt, och stänger ut 48% mer oljud omkring 
dig. Ljudisolerande öronkuddar i skum och banbrytande, vinklad 
design på öronkåporna levererar otrolig passiv bullerdämpning; 
perfekt för den som ofta byter kontor.

Flexibilitet du kan lita på. 

Flexibilitet du kan lita på. Med en förstärkt båge i stål och kraftigt 
förbättrat skydd för både interna och externa komponenter, är detta 
ett headset som kan följa med dig oavsett vart du ska. Resultatet är 
ett  långvarigt värde och minskade ersättningskostnader

Omedelbar ‘stör ej’ signal. 

Evolve2 30 vet automatiskt när du behöver lugn och ro. En 
integrerad busylight sätts på automatiskt när du sitter i ett samtal, 
och du kan även aktivera den manuellt för att signalera  ‘stör ej’ 
läget.

Framtidssäkrad teknologi som alltid förbättras. 

Uppgraderbar plattform som vidare ökar värdet på din investering, 
med framtida firmware-uppdateringar genom Jabra Xpress.
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FUNKTIONER FÖRDELAR
Anslutning USB-A eller USB-C anslutning Plug-and-play anslutning till din dator eller mobila enhet via USB-A eller USB-C

Certifikat Microsoft Teams. Meets Microsoft Teams Open Office requirements.

Ljud Mikrofon 2 mikronfoner för enastående samtalsprestanda

Ljudisolerande design Omedelbar ljudisolering för bättre fokus i högljudda miljöer

Högtalare Professionella 28mm-högtalare levererar otroligt ljud för en fantastisk ljudupplevelse

Användar-   
vänlighet

Busylight Integrerad busylight aktiveras automatiskt när du sitter i ett samtal och fungerar som en ‘stör 
ej’ skylt, så du kan behålla fokus 

Samtalshantering Svara/avvisa samtal; höj/sänk högtalarvolym; mute

Varianter UC och MS-varianter Välj mellan UC och MS Teams-varianter

Bärstilar Tillgänglig i stereo och mono-varianter

Compatibilitet Microsoft Teams. Möter Microsoft 
Teams Open Office kraven

START

ANVÄNDNING

Tryck x1 under samtal

Tryck

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. 

Koppla in Jabra Evolve2 30 i antingen en USB-A eller en USB-C port 
på din dator (beroende på vilken USB-variant headsetet använder).

Positionera mikrofonen nära din mun.

Tryck och håll i 1 sek

Tryck x1

Tryck x1

Tryck x1

Tryck och håll i 1 sek

Tryck volym + och volym - samtidigt 
för att växla mellan busylight på/av


