
Find fokus. Forbliv i fokus.

Det kan være en udfordring at koncentrere sig i et travlt åbent 
kontormiljø. Med designet på ørerne og den overlegne aktive 
støjdæmpningsteknologi (ANC) fra Evolve 75 har det aldrig været 
nemmere at holde sig fokuseret. 

Travlhed har en farve

Luk døren til dit imaginære kontor med et indbygget busylight, der 
lyser rødt, når du er midt i noget. Dine kolleger ved, at de ikke må 
forstyrre dig, og du ved, at du kan få dit arbejde udført i fred. 

Lyt, tal og bevægelse uden begrænsninger

Hold forbindelsen til 2 mobile enheder på samme tid. Bevæg dig 
op til 30 meter væk fra din enhed på kontoret. Fortsæt hele dagen 
takket være op til 18 timers batterilevetid. Evolve 75 giver dig den 
ultimative frihed til at arbejde på din egen måde. 

Garanti for UC-kompatibilitet

Din Jabra Evolve 75 er et professionelt Unified Communications-
certificeret (UC) headset, der er certificeret til Microsoft Teams eller 
en UC-platform efter eget valg for en helt problemfri oplevelse.  
For når kommunikation flyder let, gør arbejdet det samme. 

EVOLVE 75

Designet til at sikre din bevægelsesfrihed.  
Professionelt trådløst headset giver mere frihed  
i det åbne kontorlandskab.

DATABLAD

Kan oprette forbindelse til:
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FUNKTIONER FORDELE
Tilslutning Computer Jabra Link 380 Bluetooth-adapter. Op til 30 meter trådløs rækkevidde til din computer

Dobbelt Bluetooth-tilslutning Opret forbindelse til to Bluetooth-aktiverede enheder på samme tid, inklusive mobilenhed og computer

Parring af flere enheder Par op til 8 enheder
Audio Mikrofon Teknologi med tre mikrofoner giver garanti for fremragende opkaldskvalitet

ANC Fjern baggrundsstøj med et tryk på en knap

HiFi-lyd Klassens bedste ydeevne inklusive HiFi-lydstreaming

Støjisolerende design Øjeblikkelig støjisolering for forbedret fokus i støjende omgivelser

Softwareintegration Yderligere funktioner er tilgængelige via Jabra Xpress og Jabra Direct

Højttalere  Kraftige 40 mm-højttalere giver rigere lyd for en mere fordybende lydoplevelse
Nem at bruge Genopladeligt batteri Op til 18 timers batteritid

Busylight
Et indbygget busylight på begge ørekopper fungerer som et “forstyr ikke”-signal og hjælper dig med at 
holde fokus

Komfort dagen lang Ørepuder i komfortabel kunstlæder og en bæremåde på ørerne for komfort hele dagen

Opladningsstander (ekstraudstyr)  Nem opladning og docking med en opladningsstander (ekstraudstyr) for at eliminere batteriproblemer

Diskret mikrofonarm Mikrofonarmen kan klemmes ind i hovedbøjlen, når du ikke er i et opkald

Listen-in Let tilgængelig knap på ørekoppen til at høre meddelelser uden at tage headsettet af

Opkaldsstyring Besvar/afvis opkald, øg/sænk højttalerlydstyrken, slå lyden fra
Varianter UC- og MS-varianter Vælg mellem UC eller MS Teams-varianter

Certificeringer Førende UC-forhandlere
Lever op til Microsofts krav til åbne kontorlandskaber.* 

Tryk 1 gang for batteristatus (når du ikke 
er i et opkald eller lytter til musik)

Tryk 1 gang (ANC tænd/sluk)

Tryk 1 gang (Medlyt tænd/sluk)

Tryk og hold nede i 1 sekunder

Tryk 2 gange (afvis opkald)

Hold nede i 1 sekund

Tryk x1

Tryk 1 gang for at åbne Microsoft Teams*

Tryk x1

Tryk x1

Tryk og hold nede i 1 sekund

SÅDAN STARTER OG PARRER DU HEADSETTET SÅDAN OPLADER DU

Oplad med enten opladningsstativet 
(ekstraudstyr) eller et USB-opladerkabel.

Fuld opladningstid 150 min. Op til 18 
timers batteritid.

BRUGSANVISNING 

Skub Til/fra-knappen til 
positionen "Bluetooth", og hold 
den nede i 3 sekunder, indtil LED-
lyset blinker blåt

Følg 
stemmeinstruktionerne 
i headsettet for at parre 
med din enhed

Indsæt den klargjorte Jabra Link 380 i en 
USB-indgang på din computer.

*Kun Microsoft Teams-headsetvariant

Tryk 1 gang under et opkald

Tryk 1 gang for at aktivere Stemmeassistent, 
når du ikke er i et opkald

Flyt mikrofonarmen op for at slå lyden fra og ned 
for at slå lyden til

Tryk 1 gang på begge på samme tid 
for at tænde/slukke for busylight


