DATASHEET

EVOLVE 75

Gemaakt om u flexibel te houden. Professionele
draadloze headset voor vrijheid in het open kantoor.
Raak in de flow. Blijf in de flow.
Concentratie in een drukke open kantooromgeving kan een
uitdaging zijn. Met het op-het-oor-ontwerp en de superieure ANCtechnologie (Active Noise Cancellation) van de Evolve 75 is het nog
nooit zo eenvoudig geweest om geconcentreerd te blijven.

In gesprek heeft een kleur
Sluit de deur van uw denkbeeldige kantoor met een ingebouwd
in-gespreklampje dat rood oplicht als u ergens middenin zit. Uw
collega’s weten dat ze niet moeten storen, en u weet dat u uw werk
in alle rust kunt doen.

Onbeperkt luisteren, praten en rondlopen
Blijf verbonden met twee verschillende apparaten tegelijk. Loop
rond op kantoor tot maar liefst 30 m van uw verbonden apparaat
af. Blijf de hele dag gaan met een batterijduur van 18 uur. Evolve 75
biedt u de ultieme vrijheid om te werken zoals u dat wilt.

UC-gecertificeerd betekent UC-gecertificeerd
Uw Jabra Evolve 75 is een professionele UC-gecertificeerde (Unified
Communications) headset die gecertificeerd is voor Microsoft
Teams en volledig compatibel is met uw UC-platform naar keuze,
voor een echt vlekkeloze ervaring. Want als de communicatie
gemakkelijk verloopt, doet het werk dat ook.

Maakt verbinding met:

STARTEN EN KOPPELEN

OPLADEN

Steek de vooraf gekoppelde Jabra Link 370
in een USB-poort van uw computer.

U kunt het apparaat opladen met de optionele
oplaadstandaard of met een USB-oplaadkabel.

Schuif de Aan/Uit-schakelaar
naar de Bluetooth-positie en
houd deze daar 3 seconden vast
totdat de LED blauw knippert.

Tijd tot volledig opladen
Tot 18 uur batterijduur.

150

min.

Volg de gesproken
instructies in de headset
om te koppelen met uw
apparaat

GEBRUIK
Druk x1

Tegelijkertijd 1x indrukken om het ingespreklampje aan of uit te zetten

Houd 1 sec ingedrukt
1x indrukken tijdens een gesprek

Microfoonarm omhoog om te dempen, omlaag
om demping op te heffen

1x indrukken om Voice Assistant te activeren
(niet tijdens een gesprek)
1x indrukken (Meeluisteren aan/uit

Druk x1
1x indrukken opent Microsoft Teams*
2x indrukken (oproep negeren)
Houd 1 sec ingedrukt

1x indrukken (ANC aan/uit)

Druk x1
1x indrukken voor batterijstatus (niet tijdens
een gesprek of bij het luisteren naar muziek)

Houd 1 sec ingedrukt

KENMERKEN
Connectiviteit

Audio

Computer

Jabra Link 370 Bluetooth-adapter. Tot 30 m draadloos bereik naar uw computer.

Dubbele Bluetooth-connectiviteit

Twee Bluetooth-apparaten tegelijk verbinden, bijvoorbeeld mobiel apparaat en computer

Certificeringen

Gecertificeerd voor Microsoft Teams, Cisco en meer.

Koppelen met meerdere apparaten

Tot 8 apparaten koppelen

Microfoon

3-microfoon technologie voor een perfecte verstaanbaarheid

ANC

Elimineert met één enkele toets achtergrondgeluid

HiFi audio

De beste geluidsprestaties in zijn klasse, inclusief HiFi-audiostreaming

Geluiddempend design

Onmiddellijke geluidsisolatie voor een betere focus in een rumoerige omgeving

Software-integratie

Extra functies beschikbaar via Jabra Xpress en Jabra Direct

Speakers		

Krachtige 40 mm speakers leveren rijker geluid en bieden een meer meeslepende geluidsbeleving

Gebruiksgemak Oplaadbare batterij

Varianten

VOORDELEN

Tot 18 uur batterijduur

In gesprek-lampje

Het ingebouwde in-gespreklampje op beide oorschelpen werkt als ‘niet storen’-signaal, zodat
u geconcentreerd kunt blijven

De hele dag comfort

Oorkussentjes van imitatieleer en op-het-oorontwerp voor optimaal comfort, de hele dag

Optionele oplaadhouder		

Eenvoudig opladen en docken met een optionele standaard: geen zorgen meer over uw batterij

Discrete microfoonarm

Microfoonarm kan weggewerkt worden in de hoofdband wanneer u niet in gesprek bent

Meeluisteren

Gemakkelijk te bereiken knop op de oorschelp om aankondigingen te horen zonder de headset
te verwijderen

Oproepbeheer

Oproepen beantwoorden/weigeren; speakervolume hoger/lager; dempen

UC- en MS-versies

Keuze uit UC- of MS Teams-versies

Toonaangevende UC-leveranciers en Microsoft Teams.**
Compatibiliteit
Voldoet aan de eisen van Microsoft Teams Open Office.
*Alleen Microsoft Teams-headsetversie
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