ŘADA JABRA EVOLVE™

TECHNICKÉ INFORMACE

JABRA EVOLVE

PRO LEPŠÍ KONCENTRACI, PRO LEPŠÍ KONVERZACI

Řada Jabra Evolve je profesionální řada náhlavních souprav, jejichž cílem je zlepšit soustředění i konverzaci samotnou. Prvotřídní technologie potlačení šumu přináší
klid pro práci v hlučném prostředí otevřených kanceláří,
účinně vytváří koncentrační zóny kolem vás, takže můžete zůstat soustředění.

ZŮSTAŇTE SOUSTŘEDĚNÍ A ZBAVTE SE RUŠIVÝCH ELEMENTŮ V HLUČNÉM PROSTŘEDÍ OTEVŘENÝCH KANCELÁŘÍ

Díky prvotřídní aktivní a pasivní technologii potlačení okolního šumu pomáhá řada Jabra Evolve vytvořit si vlastní koncentrační zónu - takže máte vše kontrolou a nic vás neruší.
Získejte další ochranu proti vyrušování v podobě indikátoru
hovoru (tzv. busylight), který kolegům signalizuje, zda jste či
nejste k dispozici.

VYROBENO PRO HUDBU I HLAS

S prvotřídními sluchátky a mikrofonem, důsledně vyvinutými
nejen pro hlasovou komunikaci, ale i pro poslech hudby,
máte možnost si vybrat, zda chcete být ve své vlastní koncentrační zóně nebo se aktivně podílet na hlasové spolupráci.

Jabra Evolve je k dispozici v různých modelech. Vyberte si ten, který nejlépe
vyhovuje vašim potřebám koncentrace a spolupráce.

O UMÍSTĚNÍ PRACOVIŠTĚ BYSTĚ MĚLI ROZHODOVAT
VY, NIKOLIV ÚKOL SAMOTNÝ

Používejte náhlavní soupravu, kde chcete. Připojení je snadné, buď k počítači pomocí řídící jednotky USB, nebo k chytrému telefonu či tabletu přes 3,5mm konektor jack. Kromě
toho, když jste na cestách, můžete ze své kancelářské ná-hlavní soupravu snadno vytvořit velmi stylovou osobní náhlavní soupravu, a to dokonalým vestavěním mikrofonního
raménka do spony přes hlavu.

LZE POUŽÍT S:

DALŠÍ INFORMACE
JABRA.COM/EVOLVE
D

T

E STE

ŘADA JABRA EVOLVE™

TECHNICKÉ INFORMACE

ŘADA JABRA EVOLVE PŘEHLED
Název verze

Popis

Přínosy a další funkce

Jabra Evolve 80 UC stereo

Kabelová stereo náhlavní souprava pro softwarový
telefon VoIP, mobilní telefon nebo tablet

 Vynikající zvukový zážitek
 Aktivní technologie potlačení šumu a velká náušní
sluchátka, určená ke snížení nežádoucích šumů.
 USB adaptér s 3,5mm konektorem jack
integrovaným do řídící jednotky umožňuje snadné
připojení náhlavní soupravy k PC, chytrému telefonu
nebo tabletu.
 Indikátor hovoru (tzv. busylight) signalizuje
dostupnost uživatele.
 Když nevoláte nebo prostě chcete jen poslouchat
hudbu, výklopné raménko mikrofonu lze sklopit do
spony přes hlavu.
 Výklopné raménko mikrofonu se ztlumením.
 Koženkové náušníky.
 Měkké transportní pouzdro.
 Funkce příposlechu.

Položka: 7899-829-209

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jabra Evolve 30 UC stereo
Položka: 5399-829-209

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

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

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

Jabra Evolve 20 UC stereo
Položka: 4999-829-209

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

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

Stereo náhlavní souprava pro softwarový telefon
VoIP, mobilní telefon nebo tablet, optimalizovaná
pro Lync

Bezdrátová monaurální náhlavní souprava Bluetooth
s USB adaptérem Jabra Link™ 360 pro softwarový
telefon VoIP, mobilní telefon nebo tablet
Bezdrátová stereo náhlavní souprava Bluetooth
s USB adaptérem Jabra Link™ 360 pro softwarový
telefon VoIP, mobilní telefon nebo tablet
Bezdrátová monaurální náhlavní souprava Bluetooth
s USB adaptérem Jabra Link™ 360 pro softwarový
telefon VoIP, mobilní telefon nebo tablet, optimalizována pro Lync
Bezdrátová stereo náhlavní souprava Bluetooth
s USB adaptérem Jabra Link™ 360 pro softwarový
telefon VoIP, mobilní telefon nebo tablet, optimalizována pro Lync
Kabelová monaurální náhlavní souprava pro softwarový telefon VoIP, mobilní telefon nebo tablet
Kabelová stereo náhlavní souprava pro softwarový
telefon VoIP, mobilní telefon nebo tablet
Monaurální náhlavní souprava pro softwarový
telefon VoIP, mobilní telefon nebo tablet, optimalizovaná pro Lync
Stereo náhlavní souprava pro softwarový telefon
VoIP, mobilní telefon nebo tablet, optimalizovaná
pro Lync
Kabelová monaurální náhlavní souprava pro softwarový telefon VoIP
Kabelová stereo náhlavní souprava pro softwarový
telefon VoIP
Monaurální náhlavní souprava pro softwarový
telefon VoIP, optimalizovaná pro Lync

 Bezdrátová technologie Bluetooth poskytuje až 30 m
handsfree připojení k PC, chytrému telefonu nebo
tabletu.
 Výdrž baterie je až 10 hodin, takže žádné obavy
v tomto směru.
 Pouhým klepnutím se připojíte k zařízením s NFC.
 Duální připojení umožňuje připojit sluchátka k
počítači a dalším zařízením s funkcí Bluetooth
současně, takže můžete hovory přijímat ve vámi
preferovaném telefonu.
 Indikátor hovoru (tzv. busylight) signalizuje
dostupnost uživatele.
 Když nevoláte nebo prostě chcete jen poslouchat
hudbu, výklopné raménko mikrofonu lze sklopit do
spony přes hlavu.
 Koženkové náušníky.
 Měkké transportní pouzdro.
 USB adaptér s 3,5 mm konektorem jack
integrovaným do řídící jednotky umožňuje snadné
připojení náhlavní soupravy k PC, chytrému telefonu
nebo tabletu.
 Indikátor hovoru (tzv. busylight) signalizuje
dostupnost uživatele.
 Když nevoláte nebo prostě chcete jen poslouchat
hudbu, výklopné raménko mikrofonu lze sklopit do
spony přes hlavu.
 Koženkové náušníky.
 Měkké transportní pouzdro.
 Optimalizováno pro jednotnou komunikaci (UC)
s USB adaptérem, který umožňuje snadnou integraci
s PC.
 Koženkové náušníky.
 Měkké transportní pouzdro.

Stereo náhlavní souprava pro softwarový telefon
VoIP, optimalizovaná pro Lync
Kabelová monaurální náhlavní souprava softwarový
telefon VoIP
Kabelová stereo náhlavní souprava softwarový
telefon VoIP

 Optimalizováno pro jednotnou komunikaci (UC)
s USB adaptérem, který umožňuje snadnou integraci
s PC.
 Pěnové náušníky.

Monaurální náhlavní souprava softwarový telefon
VoIP, optimalizována pro Lync
Stereo náhlavní souprava softwarový telefon VoIP,
optimalizována pro Lync

Další informace získáte na jabra.com/evolve.
Některé varianty nejsou ve všech zemích dostupné. Dostupnost lze ověřit u místního obchodního zástupce.

JABRA.COM/EVOLVE
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VÝHODY PRODUKTU JABRA EVOLVE
Vyrobeno pro hlas i hudbu

Aktivní potlačení šumu ( Jabra Evolve 80)

Pasivní potlačení šumu

Příposlech ( Jabra Evolve 80)

Snadná správa hovorů

Bezdrátová svoboda až 30 metrů
( Jabra Evolve 65)

Světové reproduktory vyrobené pro váš hlas i hudbu
Se soupravou mikrofonu a reproduktorů světové třídy,
důsledně vyvinutou nejen pro hlasovou komunikaci, ale i pro
poslech hudby, máte možnost si vybrat, zda chcete být ve své
vlastní koncentrační zóně nebo se aktivně podílet na hlasové
spolupráci.
Chrání proti vysokofrekvenčnímu šumu
Funkce pasivního potlačení šumu poskytuje ochranu před
vysokofrekvenčním šumem, jako je např. lidský hlas, pouhým
nošením náhlavní soupravy díky speciálně konstruovaným
náušníkům reproduktorů.
Intuitivní ovládací prvky přímo na kabelu usnadňují ovládání
hovorů
Náhlavní soupravy Jabra s ovládáním hovorů přímo na kabelu
poskytují koncovým uživatelům vyšší produktivitu a pohodlí - to
vše díky velkým tlačítkům a LED ukazatelům pro snadný a rychlý
přístup. Můžete přijímat i ukončovat hovory, ovládat hlasitost
nebo prostě ztlumit hovor. Kromě toho jsou tato tlačítka
uživatelsky programovatelná.
*Jabra Evolve 65: ovladač je umístěn na sluchátku.

V ZÁVISLOSTI NA VERZI
Indikátor hovoru ( Jabra Evolve 40/65/80)

S indikátorem hovoru (busylight) se vyvarujete rušení během
hovorů
Jabra Busylight vám pomůže čelit problémům provázejícím
otevřená kancelářské prostředí, lidé si jasně všimnou, že právě
hovoříte. Indikátor červenou barvou signalizuje probíhající hovor
a chrání vás před vyrušováním.

Chrání proti nízkofrekvenčnímu šumu
Funkce aktivního potlačení šumu eliminuje nežádoucí
nízkofrekvenční šum pozadí v kancelářském prostředí,
způsobený například klimatizací nebo počítači, což vám
dává klid, který potřebujete k práci a efektivnímu vytváření
koncentrační zóny kolem vás tak, abyste se mohli soustředit.
Zapíná a vypíná zvukový příposlech okolí
Funkce příposlechu umožňuje během nošení náhlavní
soupravy stisknutím tlačítka jasně slyšet okolí; vypnutím
funkce příposlechu můžete maximalizovat svou koncentrační
zónu.

Handsfree komunikace na vzdálenost až 30 metrů
Díky technologiiBluetooth® třídy 1.5 vám zařízení Jabra
umožní připojit se k celé řadě zařízení: od chytrých telefonů
a tabletů až po notebooky. Získáte bezdrátovou mobilitu na
vzdálenost až 30 metrů, takže máte plnou kontrolu nad svými
handsfree hlasovými řešeními Jabra. Můžete telefonovat či
plnit jiné další úkoly podle svých potřeb.

Připojení dotykem ( Jabra Evolve 65)

Slouží k připojení zařízení jednoduchým dotykem
Technologie Near Field Communication (NFC) usnadňuje
okamžité připojení vašeho zařízení Jabra a jeho komunikaci
s mobilními telefony, tablety a interaktivními značkami. Stačí
jen jediný dotyk. Stačí současně klepnout na telefon a zařízení
Jabra a jste připraveni mluvit nebo streamovat hudbu.

Přepněte si kancelářskou náhlavní soupravu do osobního náhlavní
soupravy
Diskrétní výklopné raménko lze bez problémů sklopit do spony
přes hlavu, pokud právě netelefonujete nebo jste-li na cestách
- takže svou kancelářskou náhlavní soupravu můžete snadno
přeměnit na osobní.

Funguje se všemi mobilním zařízeními
(EVOLVE 40 a 80)

Snadné připojení k vašemu oblíbenému osobnímu
inteligentnímu zařízení
3,5mm konektor jack umožňuje naprostou flexibilitu pro
připojení kabelové náhlavní soupravy k PC, chytrému telefonu,
tabletu nebo oblíbenému osobnímu komunikačnímu zařízení.
Všechny výhody produktu najdete na jabra.com/evolve.

JABRA.COM/EVOLVE

DS_EVOLVE_50249_CZ_V01_1409 - Společnost Jabra není odpovědná za jakékoli nároky vyplývající z chyb nebo neaktuálnosti informací uvedených v tomto dokumentu.

Diskrétní výklopné raménko
( Jabra Evolve 40/65/80)

