
En ny standard for støjisolering 

En serie af headsets designede til at tilbyde en enestående 
støjisolering, fra det øjeblik, du tager headsettet på, takket 
være et overlegent akustisk design med forbedret polstring 
i hukommelsesskum og med fantastisk aktiv støjdæmpning 
(ANC)2 for at øge koncentrationen. 

Bliv i din koncentrationszone med et 
forbedret busylight

Vores nye og bedre busylight er nu mere synligt end nogensinde 
før, hvilket lader dig blive set fra hver eneste vinkel og giver færre 
afbrydelser, så du kan arbejde i fred.

Et højere niveau for opkaldskvaliteten

Vi tog den rigtig gode opkaldkvalitet i vores verdensførende 
Evolve-serie og gjorde den endnu bedre med et avanceret digitalt 
chipset med tre gange mere computerkraft og den nyeste 
signalbehandlingsteknologi for at opnå en enestående trådløs 
opkaldskvalitet.

UC-certificeret betyder UC-
tilfreds

Når samarbejde er nemt, bliver alle glade for 
både deres Unified Communications (UC) 
platform og deres headset. Hvert Evolve2 
headset er UC-certificeret og tilgængeligt i en  
Microsoft Teams-certificeret variant for et helt 
og aldeles problemfrit samarbejde.

Måden vi arbejder på ændrer sig. Vi bruger 20% mere tid på at samarbejde end for seks år siden, men tiden til fuld koncentration er faldet 
med 10%.1 Det er på tide at få en bedre måde at gøre tingene på; du får Evolve2. Vi har redesignet vores verdensførende Evolve-serie på 
alle tænkelige måder, hvilket giver os mulighed for at tilbyde dig en betydelig forbedring af ydeevnen hele vejen rundt. Det er headsets til 
professionelt brug, præcis som altid. Velkommen til den nye standard. 

Fantastisk lyd hele vejen rundt

En række af professionelle headsets med kraftfulde 40mm 
højtalere sammen med vores avancerede digitale chipset og det 
seneste AAC codec2 giver en rigere lydoplevelse og enestående 
opkaldskvalitet. 

Komfort hele dagen

Designet ud fra biometriske målinger af hundredevis af hoveder for 
at opnå den ultimative komfort hele dagen og skabt i materialer 
i høj kvalitet med super holdbarhed. Komforten er så god, at du 
knap bemærker du har det på. 

Fremtidssikker teknologi, der bliver bedre 
med alderen

Tilføj merværdi til din investering med fremtidige firmware 
opgraderinger gennem Jabra Xpress. 

EVOLVE2-SERIEN

Det er på alle måder ikke kun nyt. 
Det er den nye standard.

DATABLAD

UC - CERTIFICERET
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Datasheet Evolve2 Range UC_DK

FUNKTIONER EVOLVE2 85 EVOLVE2 65 EVOLVE2 40

Designet til at lade dig holde 
fokus. Det bedste headset til 
koncentration og samarbejde4

Designet til at give dig be-       
vægelsesfrihed. Arbejd alle sted-
er med overlegen trådløs lyd

Designet til dine opgaver. 
Exceptionel lyd, god 
støjdæmpning, overlegen komfort

Tilslutning Bluetooth® 5.0 • • N/A

Dobbelt tilslutning • • N/A

Trådløs rækkevidde Op til 30m Op til 30m N/A

Batteritid Op til 37 timer Op til 37 timer N/A

3.5mm jack • N/A

USB tilslutningsmuligheder USB-A eller USB-C USB-A eller USB-C USB-A eller USB-C

Lyd Aktiv støjdæmpning (ANC) •

Voice assistant enabled • •

Brugervenlig Bærestil Over-øret På-øret På-øret

Diskret mkrofonarm •

360° integreret busylight • • •

Blødt hukommelsesskum • • •

Smart sensorer På-øret registrering Bevægelsessensorer Bevægelsessensorer

Opkaldshåndtering fra headset • • •

Opladerstand (tilvalg) • • N/A

Certificeringer Førende UC-udbydere5

1 Kantar/TNS Knowledge Worker Study, 2018; Gensler US Workplace Survey, 2019 
2 Kun Evolve2 85 
3 Gælder ikke Evolve2 40
4 Afventer validering
5 Afventer certificering

Data i dette dokument er midlertidigt fra den 16. marts 2020. Jabra er ikke ansvarlig for nogen former for udsagn fra fejl eller 
forældet information. Jabra forbeholder sig retten til at ændre design og specifikationer til enhver tid uden varsel. 

SÅDAN KOMMER DU I GANG3

Skub On/Off kontakten til  
Bluetooth positionen og hold den 
der indtil LED lyser blåt

Følg stemmeguiden i headsettet for at 
parre din smartphone

SÅDAN ANVENDER DU HEADSETTET

Tryk x1 

Tryk x1 sek  

Flyt 
mikrofonarmen 
op for at slå lyden 
fra

Flyt 
mikrofonarmen 
ned for at besvare 
indgående opkald 

Tryk x1  

Tryk lydstyrke + og - på 
samme tid for tænd/
sluk af busylight

Tryk og hold i 
et 1 sek 

Tryk og hold i 
et 1 sek 

Tryk x1 

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


