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EVOLVE2 75

Den nya standarden för hybridarbete. Världsledande
ljudteknologi för branschledande samtalskvalitet.
Avancerad ANC = bättre koncentration.

Otrolig processorkraft.

För första gången har vi försett ett professionellt headset med vår
helt justerbara Jabra Advanced Active Noise Cancellation™ (ANC),
för att ge dig maximal kontroll över din egen koncentration.
Med elva inställningar att välja mellan kan ANC-nivåerna skräddarsys
för att passa dina föränderliga behov med hjälp av Jabra Sound+appen. För att skapa din egen bärbara fokuszon, var du än är.

Kraftfull samtalsprestanda kräver avancerad processorkraft.
Tre digitala chipset driver en exklusiv Jabra-algoritm, som gör
Evolve2 75 snabbare, smartare och kraftfullare3, med otrolig
ANC-prestanda för att förbättra din koncentration och maximera
produktiviteten i alla miljöer.

Kristallklara samtal.
Åtta precisionsplacerade mikrofoner och en revolutionerande
tredubbel chipset-driven Jabra-algoritm filtrerar bort ljudet runt
omkring dig och uppfyller Microsofts Open Office-krav, för att
effektivt stänga ute oönskade ljud och fokusera enbart på din röst.
För kristallklara samtal varsomhelst.

Omkonstruerad mikrofonarm.
En invikbar mikrofonarm, som är utformad för att vara 33 %
kortare1, förbättrar flexibiliteten. Evolve2 75 uppfyller Microsofts
Open Office-krav i prestandaläget med mikrofonarmen nerfälld
och eliminerar bakgrundsljuden i öppna arbetsmiljöer. I invikt, dolt
läge levererar headsetet tydliga samtal och musik var du än är.

En ny standard för komfort.
Vi har kombinerat en huvudbåge i ultramjukt konstläder med
en unik tryckreducerande öronkåpsdesign som förbättrar
ventilationen, för att skapa det ultimata headsetet att bära hela
dagen. Vår banbrytande dual-foam-teknologi2 levererar både
enastående ljudisolering och förbättrad komfort, för att ge det
bästa av två världar.

Utökad trådlös räckvidd maximerar rörligheten.
Med 30 meters trådlös räckvidd och dubbel anslutning till dina
enheter ger Evolve2 75 dig flexibiliteten att röra på dig.
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Teams-certifierat för smidigt teamwork
Evolve2 75 är certifierad för MS Teams för att ge bästa möjliga
upplevelse på din valda plattform, med bättre, enklare åtkomst
till alla dess funktioner. Genom att tillhandahålla en sömlös
samarbetsupplevelse säkerställs snabbare anpassning och mer
konsekvent användande, var du än arbetar. Med den inbyggda
snabbknappen får du snabbare åtkomst till möten och med
användarvänliga samtalsfunktioner blir det ännu enklare att hålla
kontakten med kollegor. För närmare samarbeten, oavsett hur
långt ifrån varandra ni är.

Otrolig ljudkvalitet.
En revolutionerande dual-foam-design och läckagetoleranta
40 mm-högtalare levererar en otrolig ljudkvalitet i dina samtal och
din musik. Med senaste AAC-codec och justerbar EQ-funktion skärps
ljudtydligheten ytterligare, för att förbättra din lyssningsupplevelse.

Anpassningsbara appar – jobba på ditt sätt.
Ladda ner Sound+-appen för att få tillgång till intuitiva ANC- och
HearThrough-justeringar, med equalizer- och MySound-funktioner
för att finjustera ditt ljud och skräddarsy samtalsinställningarna
direkt i din mobiltelefon. Firmware-uppdateringar finns tillgängliga
i Sound+-appen i din mobil eller via Jabra Direct i din dator, där du
har åtkomst till ännu fler anpassningsbara funktioner. För att skapa
en suverän ljudupplevelse som är unik för dig.

Sätt i förparade Jabra Link 380
i en USB-port på din dator
För av/på-reglaget till
Bluetooth-läge och håll
inne tills LED-lampan
blinkar blått

Ladda med antingen det valfria
laddningsstället eller en
USB-laddningssladd.

2 40

Full laddningstid
tim
Upp till 36 timmars batteritid

Följ röstinstruktionerna i
headsetet för att para
till din mobiltelefon

min

15

Snabbladda på
minuter
Upp till 6 timmars batteritid

ANVÄNDNING
Tryck x1

Aktivera och växla mellan
ANC och HearThrough

Alternativt flytta mikrofonarmen neråt för att besvara
ett inkommande samtal

Tryck ner båda samtidigt en gång
för att sätta på/av busylight
Tryck x1

Tryck x1 under samtal

Tryck och håll i 1 sek

Tryck x1 för att aktivera
röstassistenten när du
inte är i samtal

Tryck x1

Tryck x1

Flytta mikrofonarmen
upp för att aktivera
sekretess, ner för att
avaktivera

Tryck och håll i 1 sek

FUNKTIONER
Anslutning

Ljud

Användarvänlighet

Dator
Dubbel Bluetooth-anslutning
Certifieringar
Ihopparning med flera enheter
Mikrofon
Aktiv bullerdämpning (ANC)
Mjukvaruintegration
Åtkomst till röstassistent
Högtalare
Laddningsbart batteri
Busylight
Valfritt laddningsställ
Besvara samtal/aktivera sekretess
med mikrofonarmen
Diskretläge
Smart sensor
Öronkuddar

Varianter

Samtalshantering
UC- och MS-varianter
Färgvarianter

FÖRDELAR
Bluetooth®-adaptern Jabra Link 380 med USB-A- eller USB-C-variant. Upp till 30 meters trådlös
räckvidd från din dator, med betydligt bättre täckning och färre bortfall
Anslut två Bluetooth-enheter samtidigt, inklusive mobila enheter och dator
Microsoft Teams-certifierat och uppfyller Microsoft Open Office-kraven
Parar upp till 8 enheter
Åttamikrofonsteknik för en suverän samtalsupplevelse
Helt justerbar Jabra Advanced Active Noise Cancellation™ för förbättrat fokus i livliga miljöer
Ännu fler funktioner tillgängliga via Jabra Sound+-appen, Jabra Xpress och Jabra Direct
Snabb åtkomst till din röstassistent med bare ett knappklick
Kraftfulla 40 mm-högtalare och AAC-codec ger fylligt ljud för en mer fängslande ljudupplevelse
Upp till 36 timmars batteritid
360° busylight på båda öronkåporna är synlig från alla vinklar, fungerar som en “stör ej”-skylt
och skyddar ditt fokus
Enkel laddning och dockning med det valfria laddningsstället
Flytta mikrofonen uppåt för att aktivera sekretess och neråt för att avaktivera sekretess eller
besvara samtal
Invikbar mikrofonarm för diskret utseende och flexibiliteten att använda headsetet utanför kontoret
Detekterar när headsetet används, vilket möjliggör för automatisk uppspelning och paus av ljud
Unik dual-foam-teknik förbättrar komforten och garanterar ljudisolering, medan den omgjorda designen
på öronkuddarna förbättrar ventilationen och minskar trycket, för skonsam användning hela dagen
Besvara/avvisa samtal, höj/sänk högtalarvolymen, aktivera sekretess
Välj UC- eller MS Teams-varianten
Finns i svart och beige
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