
Geweldige noise cancellation

Jabra’s unieke Active Noise Cancellation (ANC) is gemaakt om geluid te 
elimineren en filtert achtergrondgeluid met lage frequenties uit. Het unieke 
ontwerp van de oorkussens blokkeert hoogfrequent geluid, zodat u zonder 
afleiding kunt genieten van uw muziek of telefoongesprekken. De noise 
cancelling microfoon garandeert dat u en uw gesprekspartner elkaar luid en 
duidelijk kunnen horen.

Gemaakt voor UC-platforms

Als de samenwerking soepel verloopt, is iedereen tevreden, zowel met 
het UC-platform als met de headset. Evolve 80 is UC-gecertificeerd 
verkrijgbaar in een Microsoft Teams-gecertificeerde versie, voor echt 
vlekkeloze communicatie.

Eenvoudige plug-and-play opstelling

U sluit het product simpelweg aan op de USB-A- of USB-C-poort of  
3,5 mm-aansluiting van uw laptop, of u sluit de 3,5 mm-plug rechtstreeks 
aan op uw mobiele apparaat.

Intuïtieve bediening

U hebt de meest gebruikte functies, zoals het beantwoorden van oproepen, 
de volumeregeling en het dempen van de microfoon, altijd binnen handbereik.

Laat uw beschikbaarheid zien

Of u nu in gesprek bent of werkt aan een taak die uw volledige aandacht 
nodig heeft, de Jabra Evolve 80 heeft een geïntegreerd in-gespreklampje op 
de oorschelpen, zodat de mensen om u heen duidelijk kunnen zien wanneer 
u beschikbaar bent. U kunt de rode in gesprek-indicator handmatig activeren 
om desgewenst uw eigen concentratiezone te creëren. Jabra Evolve 
80 is ook op drukke luchthavens en in openbare ruimten een geweldige 
reisgenoot voor telefoongesprekken of voor muziek en ontspanning.  
U kunt uw concentratiezone gewoon overal met u meenemen.

EVOLVE 80

Gemaakt om u te helpen u te concentreren. Professionele 
bedrade headset om uw focus in het open kantoor te bevorderen.
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* Afhankelijk van apparaat
** Afhankelijk van versie
*** Alleen ondersteund in Jabra Direct 1.0

KENMERKEN VOORDELEN

Connectiviteit USB-A- of USB-C-connectiviteit Plug-and-play-connectiviteit voor uw computer of mobiele apparaat* via USB-A of USB-C**

Certificeringen Toonaangevende UC-leveranciers en Microsoft Teams**

Audio Active Noise Cancellation (ANC) Active Noise Cancellation vermindert verstoringen van buiten

Microfoon Noise-cancelling microfoon filtert achtergrondgeluid weg

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 Oproepbeheer Oproepen beantwoorden/weigeren; speakervolume hoger/lager; dempen

Meeluisteren Druk op de Meeluister-toets om uw omgeving te horen zonder de headset af te doen

In gesprek-lampje Het ingebouwde in-gespreklampje op beide oorschelpen werkt als 'niet storen'-signaal, zodat u geconcentreerd kunt blijven

Discrete microfoonarm Microfoonarm met magneet die kan worden weggewerkt in de hoofdband wanneer u niet in gesprek of onderweg bent

Intelligent Call Transfer       Ontkoppel de 3,5mm-aansluiting uit de controller en steek hem in de smartphone om gesprekken van Microsoft Teams 
door te schakelen van de desktop-softphone naar een smartphone***

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

Varianten UC- en MS-versies Keuze uit UC- of Microsoft Teams-versies

Compatibiliteit Toonaangevende UC-leveranciers en Microsoft Teams**

Druk x1

Druk x1 Druk x1

Druk x1

Druk x1

Microfoonarm omhoog 
om te dempen, omlaag om 

demping op te heffen

Druk x1
(Meeluisteren wanneer ANC 

actief is)

Schuiven (ANC aan/uit)

Sluit de Evolve 80 aan op een USB-poort van uw 
computer of sluit de headset aan zonder de in-line 
gesprekscontroller via de 3,5 mm-aansluiting*

Verwijder de in-line gesprekscontroller en gebruik de  
3,5 mm-aansluiting om verbinding te maken met uw 
mobiele apparaat* - zoals een smartphone of tablet


