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Jabra Evolve 75 Kablosuz Kulaklık

Bilgisayar (USB-A)

Birinci sınıf hoparlörler ve HD ses
HD ses teknolojisi ile buluşan birinci sınıf 
hoparlörler, aramalarınız ve müziğiniz için gün 
boyunca cam gibi net bir ses kalitesi sağlar.

Ofis gürültüsünü “dışarıda” bırakın ve 
verimliliğinizi artırın
Aktif gürültü önleme özelliğinden faydalanarak 
örn. klima cihazının sesi gibi düşük frekanslı 
sesleri engelleyebilirsiniz. Aktif gürültü önleme 
(ANC) özelliği, gelişmiş mikrofonlardan 
faydalanarak ortam gürültüsünü verimli bir 
şekilde denetleyip engeller

Üstün gürültü önleme teknolojisi ve tümleşik 
meşgul ışığı
Üstün Aktif Gürültü Önleme teknolojisi ile açık 
ofis ortamlarında gürültüyü izole ederek işinize 
odaklanın ve meşgul ışığı ile rahatsız edilmeden 
verimliliğinizi yükseltin.

Konforlu tasarımıyla gün boyu rahat kullanım
Kullanımı kolay kulaklık, yapay deri kulak 
yastıkları ve kulak üstü tasarı sayesinde açık ofis 
ortamlarında gün boyu kullanımda üstün konfor 
sağlar.

İki Bluetooth cihaza bağlanabilirlik
İki Bluetooth cihaza aynı anda bağlanabilmesi 
sayesinde aramalarınız ve müziğiniz bir arada. 
Bağlı olduğunuz cihazdan 30 metre uzaklaşabilme 
kolaylığı.

Ses
Kulaklık bant genişliği
Geniş bant
Müzik modunda hoparlör bant genişliği
Hi-Fi
İletişim modunda hoparlör bant genişliği
150 Hz - 6,8 kHz
Hoparlör ebatları
40 mm
Mikrofon bant genişliği
Geniş bant
Mikrofon türü
Gürültü önleyici tek yönlü ECM mikrofonlu orta 
uzunlukta mikrofon kolu
Mikrofon frekans aralığı:
150 Hz - 6,8 kHz
Ses kontrolü
Kulaklık üstünde hoparlör ses seviyesini 
yükseltme/düşürme
Pasif gürültü önleme
Evet
Aktif gürültü önleme
Evet, Hibrit 4 mikrofon 17 dB sağlar (ofis ortamında 
algılanan gürültü önleme)
Dinleme fonksiyonu
İş arkadaşlarınızın önemli duyurularını veya sorularını 
kaçırmayın. Kulaklığı başınızdan çıkarmadan dışınızdaki 
sesleri duymak için sol kulaklığa basın
Tümleşik meşgul ışığı
Kulaklığın iki tarafında da bulunan ve “rahatsız etmeyin” 
sinyali olarak kullanılan kırmızı ışıklar arama sırasında 
otomatik olarak etkinleşir veya kullanıcı tarafından 
manuel olarak etkinleştirilebilir
Sertifikalar
Skype Kurumsal, Avaya, Cisco ve dahası

Genel
Ambalajın ebatları (U x G x Y)
U 21,0 x G 18,1 x Y 5,3 cm
Ağırlık
177 g
Kutunun içeriği
Hızlı Başlangıç Kılavuzu, Evolve 75 kulaklık, Jabra Link 
370 USB adaptörü, koruyucu taşıma kılıfı, USB kablosu 
(şarj olurken cihazın kullanılmasına izin verir)
Garanti
2 yıl garanti
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