
Gemaakt voor UC-platforms

De Jabra Evolve 40 is verkrijgbaar in een UC-variant en in een  
Microsoft Teams-gecertificeerde variant, voor echt vlekkeloze 
communicatie.

Passieve geluidsonderdrukking

Comfortabele oorkussentjes van imitatieleer en op-het-oorontwerp 
voor optimaal comfort.

Raak in de flow. Blijf in de flow. 

Laat uw omgeving zien wanneer u goed geconcentreerd bent en 
niet gestoord wilt worden door het in-gespreklampje te activeren. 
Het handige lampje wordt vanzelf rood als u in gesprek bent, om te 
voorkomen dat u wordt gestoord. U kunt het ook zelf inschakelen. 

Blijf verbonden, via USB of jack

Verbinden met uw PC via USB-A of USB-C. Gebruik de 3,5 mm-
aansluiting om verbinding te maken met uw mobiele apparaat* - zoals 
een smartphone of tablet - om te werken of naar muziek te luisteren, 
waar u ook bent.

Intuïtieve bediening

Krijg gemakkelijk toegang tot de meest gebruikte functies, zoals 
volume en dempen. U kunt ook snel en gemakkelijk oproepen 
beantwoorden en beëindigen door middel van de bedieningstoetsen.

Plug-and-play installatie

Werkt direct uit de verpakking, met alle toonaangevende Unified 
Communications-platforms. Om het product te installeren sluit u het 
simpelweg aan.

EVOLVE 40

Ontworpen voor verbeterde efficiëntie. Professionele 
bedrade headset. Grotere productiviteit.

DATASHEET

Maakt verbinding met*:

* Afhankelijk van apparaat
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VERBINDING MAKEN

DE IN-LINE GESPREKSCONTROLLER GEBRUIKEN

Sluit de Evolve 40 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.

* 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**

Audio 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

In gesprek-lampje Het ingebouwde in gesprek-lampje 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

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

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

Draagstijlen Beschikbaar in stereo- en mono-versies

Certificeringen Toonaangevende UC-leveranciers 
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Druk x1
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(Knop en indicator van In gesprek-lampje)
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