
De hele dag comfort.  
U mist geen oproep meer.

Wanneer u altijd beschikbaar moet zijn voor gesprekken, heeft 
u een headset nodig die comfortabel genoeg is om de hele dag 
lang te dragen. De Evolve 65e heeft een handig, lichtgewicht, 
om de nek-ontwerp met stevig passende, ovale oordopjes. Dit 
ontwerp biedt maximaal comfort en gebruiksgemak, zodat u 
de hele dag lang oproepen kunt beantwoorden en naar muziek 
kunt luisteren, waar u ook bent, wat u ook doet.

Professionele, UC-gecertificeerde 
oordopjes. Geoptimaliseerd voor  
gebruik buiten het kantoor. 

De Evolve 65e is gecertificeerd voor Microsoft Teams en Unified 
Communications (UC), dus u kunt hem met een gerust hart 
voor belangrijke telefoontjes gebruiken. Deze headset biedt 
altijd superieur geluid en belkwaliteit, ook buiten kantoor, zodat 
u zich geen zorgen hoeft te maken over windruis of een slechte 
verbinding. Maak verbinding met uw mobiel apparaat of gebruik 
de bluetoothadapter om hem op uw computer aan te sluiten.

Blijf productief onderweg.  
Accu gaat de hele dag lang mee.

Blijf onderweg productief dankzij een accu die ontwikkeld is om 
maar liefst dertien uur lang mee te gaan. Waar u ook moet zijn, 
wat u ook moet doen, u kunt ervan op aan dat uw headset u bij 
kan houden.

Pas de geluidsinstellingen aan via de  
Jabra Sound+-app.

De Jabra Sound+-app is de perfecte compagnon voor uw Jabra-
headset. Pas uw geluid aan met een equalizer voor muziek, schakel 
HearThrough in wanneer u op uw omgeving moet letten en update 
de software van uw headset, zodat u altijd op de hoogte blijft en het 
maximale uit uw headset haalt.

Geweldige muziek wanneer u maar wilt.
Concentratie wanneer dat nodig is. 

Door Jabra ontwikkelde luidsprekers zorgen ervoor dat uw muziek 
klinkt zoals het hoort, terwijl de stevig passende oordopjes passieve 
geluidsonderdrukking bieden en achtergrondgeluid buiten houden, 
zodat u zich kunt concentreren. Het geïntegreerde Busylight dient 
als een ‘Niet storen’-teken en laat mensen om u heen weten dat u 
niet onderbroken wilt worden.

EVOLVE 65e

Ontworpen voor professioneel  
UC-gecertificeerd geluid onderweg
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FUNCTIES VOORDELEN
Connectiviteit Computer Jabra Link 370 Bluetooth-adapter. Tot 30 m draadloos bereik naar uw computer

Dubbele Bluetooth-connectiviteit Verbinden. bluetooth-apparaten tegelijk, waaronder een smartphone, tablet of computer

Certificeringen Gecertificeerd voor Microsoft Teams3, Cisco, Avaya en meer

Koppelen met meerdere apparaten Tot 8 apparaten koppelen
Audio Microfoon Noicecancellationtechnologie met vier microfoons voor uitstekende belprestaties

HearThrough Met HearThrough kunt u de buitenwereld horen zonder uw oordopjes uit te nemen  
(beschikbaar in de Jabra Sound+-app)

Regelbare equalizer Hoor uw muziek op uw manier met een regelbare equalizer (beschikbaar in de Jabra Sound+-app)

Software-integratie Extra functies beschikbaar via Jabra Xpress en Jabra Direct

Gebruiksgemak Oplaadbare accu Tot 13 uur batterijduur met de oplaadhouder

Magneten in de oordopjes Wanneer uw oordopjes samengeklikt zijn, wordt uw muziek gepauzeerd of de PowerNap-modus geactiveerd

Ondersteuning voor Voice-assistenten Amazon Alexa, Siri® en Google Assistant™ 2 met één druk op de knop

Muziekbediening1 Nummerbediening, muziek afspelen/pauzeren

Oproepbeheer Oproepen beantwoorden/negeren; volume hoger/lager, oproep negeren
Ontwerp en 
comfort

Busylight Geïntegreerde Busylight op de microfoonbehuizing

Wind afleidend ontwerp van de oordopjes Verbeterde reductie van windruis

Accessoires Drie paar siliconen EarGels™/EarWings (S, M, L) en een USB A-kabel
Varianten UC- en MS-varianten Kies tussen UC-of MS Teams-varianten
Duurzaamheid IP54 Gemaakt van hoogwaardige, duurzame materialen met twee jaar garantie tegen stof en water
App Jabra Sound+ Toegang tot HearThrough, aanpasbare equalizer en firmware-updates, zie de andere technologieën

Compatibiliteit Toonaangevende UC-leveranciers  
en Microsoft Teams3 

STARTEN EN KOPPELEN  
PASSEND MAKEN

HOE TE PASSEN

Steek de eerder gekoppelde Link 370 Bluetooth®-adapter in een vrije USB-poort van uw computer.  
Druk op de Multi-function button om de headset aan te zetten.

1 Alleen mobiel apparaat  2 Afhankelijk van besturingssysteem  3 Alleen de headsetvariant voor Microsoft Teams

Zorg dat de oordopjes 
uitgeschakeld zijn, en houd 
de Multi-function button 3 s  
ingedrukt tot de led blauw 
knippert.Volg de gesproken 
instructies om met uw 
smartphone te koppelen.

MAGNETISCHE OORDOPJESGEBRUIK: BELLEN EN MUZIEK

1x indrukken

1x indrukken

3

3

Kies de juiste maat EarGel™ en 
EarWing. Probeer verschillende 
combinaties voor de beste passing 
en optimale geluidskwaliteit. EarWing-

formaten

EarGel™-
formaten

S/M/L

S/M/L

Vasthouden

Vasthouden

1x indrukken

Losmaken/vastmaken
Losmaken/vastmaken

2x indrukken

Vasthouden

1 s indrukken1

1x indrukken3

(Oproep 
negeren)

VOICE-ASSISTANT EN DEMPEN

1x indrukken
(Buiten een gesprek kunt u 
uw voice-assistant activeren)

1x indrukken
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