
DATABLADJABRA EVOLVE™-SERIEN

JABRA EVOLVE  
FÖR BÄTTRE KONCENTRATION, FÖR BÄTTRE KONVERSATION

Jabra Evolve-serien är ett professionellt sortiment av 
headset för att förbättra koncentrationen och konversatio-
ner. Premium bullerdämpning ger dig lugn och ro att arbe-
ta i en bullrig, öppen kontorsmiljö och skapar effektivt en 
koncentrationszon runt dig så att du kan vara fokuserad.

SER TILL ATT DU ÄR FOKUSERAD GENOM ATT ELIMINERA 
STÖRNINGAR I LIVLIGA, ÖPPNA KONTORSMILJÖER
Jabra Evolve-serien hjälper dig att skapa din egen koncen-
trationszon med premium aktiv och passiv bullerdämpning 
- så att du inte störs av omgivningen utan kan koncentrera 
dig på ditt. Få minska ytterligare avbrott med upptaget-indi-
katorn, som visar om du är tillgänglig eller inte för kollegor.

GJORD FÖR BÅDE MUSIK OCH RÖST
Med en uppsättning mikrofoner och högtalare i världsklass, 
som verkligen är gjorda för både röstkommunikation och för 
att lyssna på musik, kan du fritt välja om du vill vara i din 
egen koncentrationszon eller aktivt delta i kommunikatio-
nen omkring dig. 

LÅTER DIG BESTÄMMA VAR DU ARBETAR  
Använd ditt headset var du vill. Anslut enkelt till din dator 
via USB-baserad kontrollenhet eller till din smartphone och 
surfplatta via 3,5 mm-uttag. Du kan dessutom enkelt ändra 
ditt kontorsheadset till ett mycket elegant personligt 
headset när du är på språng, genom att sömlöst integrera 
mikrofonarmen i huvudbågen.

LÄS MER
JABRA.SE/EVOLVE

Jabra Evolve finns i olika modeller. Välj den som bäst passar dina behov för 
koncentration och samarbete.
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DATABLAD

JABRA.SE/EVOLVE

JABRA EVOLVE SERIEN ÖVERSIKT
Modell Modellnamn Beskrivning Utformat för

Jabra Evolve 80 UC stereo
Artikel: 7899-829-209

Stereoheadset med sladd för VoIP-datortelefon, 
mobiltelefon och surfplatta  � Premium ljudupplevelse.

 � Aktiv bullerdämpning och stora runt-öronkuddar för 
att minska oönskat brus.

 � USB-adapter med 3,5 mm-uttag integrerat i 
kontrollenheten gör att du enkelt kan ansluta 
headsetet till din dator, smartphone och surfplatta.

 � Upptaget-indikator visar användartillgänglighet.
 � Mikrofonarmen kan integreras i huvudbågen när du 

inte pratar i telefon eller bara lyssnar på musik.
 � Mikrofonsekretess på mikrofonarmen.
 � Öronkuddar i konstläder.
 � Mjukt fodral medföljer.
 � Lyssna-in funktion.

Jabra Evolve 80 MS stereo
Artikel: 7899-823-109

Skype for Business-certifierad stereoheadset för 
VoIP-datortelefon, mobiltelefon och surfplatta

Jabra Evolve 65 UC mono
Artikel: 6593-829-409

Trådlöst Bluetooth-monoheadset med Jabra Link™ 
360 USB-adapter för VoIP-datortelefon, mobiltelefon 
och surfplatta

 � Trådlös Bluetooth-teknik ger dig upp till 30 meter 
handsfreeanslutning till dator, smartphone och 
surfplatta.

 � Upp till 10 timmars batteritid eliminerar 
batteriproblem.

 � Tryck för att ansluta enheter med NFC.
 � Dubbla anslutningsmöjligheter gör att du kan 

ansluta headsetet till datorn och en annan 
Bluetooth-enhet samtidigt, så att du kan ta samtalet 
från den telefon du önskar.

 � Upptaget-indikator visar användartillgänglighet.
 � Mikrofonarmen kan integreras i huvudbågen när du 

inte pratar i telefon eller bara lyssnar på musik.
 � Öronkuddar i konstläder.
 � Mjukt fodral medföljer.

Jabra Evolve 65 UC stereo
Artikel: 6599-829-409

Trådlöst Bluetooth-stereoheadset med Jabra Link™ 
360 USB-adapter för VoIP-datortelefon, mobiltelefon 
och surfplatta

Jabra Evolve 65 MS mono
Artikel: 6593-823-309

Skype for Business-certifierad trådlöst Bluetooth-
monoheadset med Jabra Link™ 360 USB-adapter för 
VoIP-datortelefon, mobiltelefon och surfplatta

Jabra Evolve 65 MS stereo
Artikel: 6599-823-309

Skype for Business-certifierad trådlöst Bluetooth- 
stereoheadset med Jabra Link™ 360 USB-adapter för 
VoIP-datortelefon, mobiltelefon och surfplatta

Jabra Evolve 40 UC mono
Artikel: 6393-829-209

Monoheadset med sladd för VoIP-datortelefon, 
mobiltelefon och surfplatta

 � USB-adapter med 3,5 mm-uttag integrerat i 
kontrollenheten gör att du enkelt kan ansluta 
headsetet till din dator, smartphone och surfplatta.

 � Upptaget-indikator visar användartillgänglighet.
 � Mikrofonarmen kan integreras i huvudbågen när du 

inte pratar i telefon eller bara lyssnar på musik.  
 � Öronkuddar i konstläder.
 � Mjukt fodral medföljer.

Jabra Evolve 40 UC stereo
Artikel: 6399-829-209

Stereoheadset med sladd för VoIP-datortelefon, 
mobiltelefon och surfplatta

Jabra Evolve 40 MS mono
Artikel: 6393-823-109

Skype for Business-certifierad monoheadset för 
VoIP-datortelefon, mobiltelefon och surfplatta

Jabra Evolve 40 MS stereo
Artikel: 6399-823-109

Skype for Business-certifierad stereoheadset för 
VoIP-datortelefon, mobiltelefon och surfplatta

Jabra Evolve 30 UC mono
Artikel: 5393-829-209

Monoheadset med sladd för VoIP-datortelefon  � Optimerat för Unified Communication med 
USB-adapter som ger enkelt integration med dator.

 � Öronkuddar i konstläder.
 � Mjukt fodral medföljer.Jabra Evolve 30 UC stereo

Artikel: 5399-829-209
Stereoheadset med sladd för VoIP-datortelefon

Jabra Evolve 30 MS mono
Artikel: 5393-823-109

Skype for Business-certifierad monoheadset för 
VoIP-datortelefon

Jabra Evolve 30 MS stereo
Artikel: 5399-823-109

Skype for Business-certifierad stereoheadset för 
VoIP-datortelefon

Jabra Evolve 20 UC mono
Artikel: 4993-829-209

Monoheadset med sladd för VoIP-datortelefon  � Optimerat för Unified Communication med 
USB-adapter som ger enkelt integration med dator.

 � Skumöronkuddar.Jabra Evolve 20 UC stereo
Artikel: 4999-829-209

Stereoheadset med sladd för VoIP-datortelefon

Jabra Evolve 20 MS mono
Artikel: 4993-823-109

Skype for Business-certifierad monoheadset för 
VoIP-datortelefon

Jabra Evolve 20 MS stereo
Artikel: 4999-823-109

Skype for Business-certifierad stereoheadset för 
VoIP-datortelefon

JABRA EVOLVE™-SERIEN

För mer information, gå till jabra.se/evolve.
Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.
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JABRA EVOLVE™-SERIEN

Gjord för musik och röst
Högtalare i världsklass för din röst och din musik 
Mikrofoner och högtalare i världsklass, gjorda för både röst 
och musik så att du fritt kan välja om du vill vara i din egen 
koncentrationszon eller aktivt delta i kommunikationen omkring dig.

Passiv brusreducering
Skyddar dig mot högfrekvent brus
Speciellt utformade högtalarkuddar med passiv bullerdämpning 
skyddar dig mot högfrekvent brus som röster omkring dig, bara 
genom att du bär headsetet. 

Enkel samtalshantering 
Användarvänligt kontrollreglage på sladden för bättre 
samtalskontroll
Jabra-headset med samtalsreglage på sladden med 
lättåtkomliga knappar och LED-indikatorer, ger slutanvändarna 
ökad produktivitet och bekvämlighet. Besvara och avsluta 
samtal, justera ljudvolym eller stäng av mikrofonljudet. Alla 
knappar är dessutom programmerbara.
* Jabra Evolve 65: Kontrollreglage på hörluren.

BEROENDE PÅ MODELL
Upptaget-indikator ( Jabra Evolve 40/65/80)
Undvik att bli avbruten i samtalen, med upptaget-indikator
Jabra upptaget-indikator hjälper dig att hantera utmaningarna 
med en öppen kontorsmiljö och låter folk veta klart och tydligt 
att du pratar i telefon. Indikatorn blir röd när du pratar i telefon 
så att du slipper bli störd.

Diskret mikrofonarm ( Jabra Evolve 40/65/80)
Gör ditt kontorsheadset till ett personlig headset
Diskret mikrofonarm som sömlöst kan integreras i huvudbågen 
när du inte är i ett samtal eller när du är på språng - och gör 
enkelt ditt kontorsheadset till ett personligt headset.

Fungerar med alla mobila enheter  
(EVOLVE 40 och 80)
Enkel anslutning till din personliga smarta enhet
3,5 mm-uttag ger dig total flexibilitet att ansluta trådbundna 
headset till en dator, smartphone, surfplatta eller personliga 
kommunikationsenhet.

Aktiv bullerdämpning ( Jabra Evolve 80)
Skyddar dig mot lågfrekvent brus
Aktiv bullerdämpning eliminerar oönskade lågfrekventa 
bakgrundsljud som luftkonditionering eller datorer i en 
kontorsmiljö, med endast en knapp, vilket ger dig lugn och ro 
att arbeta och effektivt skapa en koncentrationszon runt dig 
så att du kan fokusera.

Lyssna in ( Jabra Evolve 80)
Välj om du vill lyssna på din omgivning eller inte
Lyssna in-funktionen gör att du tydligt kan höra din omgivning 
samtidigt som du bär headsetet, genom att bara trycka på en 
knapp. Avaktivera Lyssna in-funktionen och du maximerar din 
koncentrationszon.

Trådlös frihet upp till 30 meter 
( Jabra Evolve 65)
Handsfree-kommunikation upp till 30 meter
Tack vare att din Jabra-enhet stödjer Bluetooth® Klass 1.5, kan 
du ansluta till en mängd olika enheter, från smarttelefoner 
och surfplattor till bärbara datorer. Du får trådlös rörlighet upp 
till 30 meter vilket ger dig full kontroll över dina handsfree-
lösningar från Jabra. Du ringer och multitaskar på dina villkor.

Tryck för att ansluta ( Jabra Evolve 65)
Ansluter enheter med ett enkelt tryck
Närfältskommunikation (NFC) gör det enkelt för din Jabra-
enhet att snabbt ansluta till och interagera med telefoner, 
surfplattor, och interaktiva taggar. Det behövs inte mer än 
ett enkelt tryck. Bara tryck telefonen och Jabra-enheten mot 
varandra så är du klar att börja prata eller strömma musik.

JABRA EVOLVE VIKTIGA PRODUKTFÖRDELAR

För alla produktfördelar, gå till jabra.se/evolve.

http://jabra.com/evolve

