
Avanceret ANC = holder fokus. 

For første gang kan du nu få vores fuldt justérbare Jabra Advanced 
Active Noise Cancellation™ (ANC) i et headset til erhvervsbrug. Det 
giver dig maksimal kontrol over din egen koncentration. Du kan 
vælge mellem 11 indstillinger af ANC-niveauerne i Jabra Sound+ 
appen, så du kan skabe din helt egen, bærbare tænketank.

Krystalklare opkald. 

Otte nøje placerede mikrofoner og en revolutionerende Jabra-
algoritme styret af et tredobbelt chipset fjerner støjen rundt om 
dig. Systemet overholder Microsofts Open Office-krav, blokerer 
uønskede lyde og fokuserer på din stemme, så du får krystalklare 
opkald – uanset hvor du er.

Nyudviklet mikrofonarm. 

Mikrofonarmen er 33 % kortere 1, og kan skjules hvilket giver en 
større fleksibilitet. Når mikrofonarmen er sænket i Performance-
tilstand, overholder Evolve2 75 Microsofts Open Office-krav og 
fjerner baggrundsstøj i travle, åbne kontormiljøer. Men selv når den 
er skjult i Discreet-tilstand, giver den krystalklare opkald og musik, 
uanset hvor du er.

En helt ny standard for komfort. 

Vi har designet det ultimative headset ved at kombinere en 
hovedbøjle i ultrablødt kunstlæder og et unikt ørepudedesign, der 
er trykaflastende og giver bedre ventilation. Vores banebrydende 
dual-foam-teknologi2 giver både uovertruffen støjisolering og 
fremragende komfort, så du får det bedste af to verdener.

Længere trådløs rækkevidde, større mobilitet.

Med 30 m trådløs rækkevidde og tilslutninger til dine enheder giver 
Evolve2 75 dig større fleksibilitet til at bevæge dig omkring. 

Storslået processorkraft. 

Fremragende opkaldsfunktioner kræver avanceret processorkraft. 
Tre digitale chipsets styrer en eksklusiv Jabra-algoritme, der gør 
Evolve2 75 hurtigere, mere intelligent, mere effektiv3 – og giver dig 
fantastisk ANC-funktion, der øger din koncentration og effektivitet  
i alle omgivelser.

Problemfrit samarbejde med Teams-
certificering.

Evolve2 75 er certificeret til Microsoft Teams, så den giver dig 
den bedst mulige oplevelse med din foretrukne platform. Du får 
lettere adgang til programmernes funktioner og kan derfor komme 
hurtigere i gang med gnidningsfrie samarbejder, uanset hvor du 
arbejder fra. Den integrerede hurtigadgangsknap giver hurtigere 
adgang til møder, og de intuitive funktioner til opkaldsstyring gør 
det endnu lettere at holde forbindelsen til dine kollegaer. 

Fantastisk lydkvalitet. 

Det revolutionerende dual-foam-design og de kraftige 40 mm-
højttalere (som ikke sender lyden videre ud til dine omgivelser) giver 
dig fantastisk lydkvalitet – både til dine opkald og din musik. De 
nyeste AAC codecs og den justérbare EQ-funktion skærper lydens 
klarhed yderligere, så du får en endnu bedre lytteoplevelse.

Gør det på din måde i vores apps.

Hent Sound+ appen, hvor du får intuitiv adgang til indstillinger for 
både ANC og HearThrough. Med equalizeren og MySound kan du 
finjustere lyden og tilpasse opkaldsindstillingerne direkte fra din 
mobiltelefon. Du kan også få firmware-opgraderinger via Sound+ 
appen på din telefon eller via Jabra Direct på din pc, som giver dig 
adgang til endnu flere indstillinger til at skabe en uovertruffen  
lydoplevelse, som er unik for dig.

EVOLVE2 75

En helt ny standard for hybridarbejde. Lydteknologi  
i verdensklasse giver opkald i brancheførende kvalitet.

1sammenlignet med Evolve 75 2Patentanmeldt 3sammenlignet med Evolve 75
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BRUGSANVISNING 

Oplad med opladningsstativet eller  
et USB-opladerkabel.

Fuld opladningstid 2 timer  

40 minutter
Op til 36 timers batterilevetid

Hurtig opladning på 15 minutter
Op til 6 timers batterilevetid

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

Skub Tænd/Sluk-knappen til 
positionen "Bluetooth", og 
hold den nede, indtil LED-
lyset blinker blåt

Følg stemmeinstruktionerne 
i headsettet for at parre 
med din smartphone

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

Aktivér og skift mellem ANC og HearThrough Du kan også skubbe 
mikrofonarmen ned for at 
besvare et indgående opkald.

Tryk x1

Tryk x1

Tryk og hold knappen nede i 
1 sekund

Tryk og hold knappen nede i 1 sekund

Tryk x1

Tryk x1

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

FUNKTIONER FORDELE
Tilslutning

Computer
Jabra Link 380 Bluetooth®-adapter med USB-A- eller USB-C-variant. En trådløs rækkevidde på op til  
30 m til din computer med væsentlig forbedret dækning og færre udfald. 

Dobbelt Bluetooth-tilslutning Opret forbindelse til to Bluetooth-aktiverede enheder på samme tid, inklusive mobilenhed og computer
Certificeringer Microsoft Teams-certificeret og opfylder Microsofts Open Office-krav
Parring af flere enheder Par op til 8 enheder

Lyd Mikrofon Teknologi med 8 mikrofoner giver garanti for fremragende opkaldsoplevelse
Aktiv støjdæmpning (ANC) Fuldt justérbar Jabra Advanced Active Noise Cancellation™ forbedrer koncentrationen i støjende omgivelser
Softwareintegration Yderligere funktioner er tilgængelige via Jabra Sound+ appen, Jabra Xpress og Jabra Direct
Adgang til stemmeassistent Få hurtig adgang til stemmeassistenten med blot et tryk på en knap
Højttalere Kraftige 40 mm-højttalere og AAC codec giver bedre lyd for en mere intens lydoplevelse

Brugerven-
lighed

Genopladeligt batteri Op til 36 timers batterilevetid

Busylight
360° busylight på begge ørekopper, der er synligt fra alle vinkler, fungerer som et ”forstyr ikke”-signal og 
hjælper dig med at holde fokus

Opladningsstander (ekstraudstyr) Nem opladning og docking med opladningsstativet (ekstraudstyr)
Mikrofonarm mute og besvar opkald Skub mikrofonarmen op for at mute eller ned for at unmute og besvare opkald
Diskret tilstand Skjul mikrofonarmen for et diskret udseende og fleksibelt brug, når du ikke er på kontoret
Smart sensor På-øret registrering registrerer når headsettet bruges, så du kan bruge automatisk afspilning og pause lyden

Ørepuder
Den unikke dual-foam-teknologi giver bedre komfort og støjisolering, og ørepudernes nye design og 
kunstlæderbeklædning giver bedre ventilation og mindre tryk, så de er behagelige at have på hele dagen

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

Farvevarianter Fås i sort og beige
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