
INFORMACJE O PRODUKCIESERIA JABRA EVOLVE™

JABRA EVOLVE  
LEPSZA KONCENTRACJA, LEPSZA JAKOŚĆ ROZMÓW

Seria Jabra Evolve to gama profesjonalnych zestawów słuchaw-
kowych zaprojektowanych z myślą o poprawie koncentracji i ja-
kości rozmów. Zaawansowana technologia redukcji szumów za-
pewnia spokojną pracę w głośnych, otwartych przestrzeniach 
biurowych, pozwalając się skoncentrować.

ZACHOWAJ KONCENTRACJĘ — BRAK CZYNNIKÓW ROZPRA-
SZAJĄCYCH W GŁOŚNYCH, OTWARTYCH PRZESTRZENIACH 
BIUROWYCH
Seria Jabra Evolve pozwala się skoncentrować dzięki zaawansowa-
nej aktywnej i pasywnej technologii redukcji szumów — zatem 
przejmij kontrolę i odetnij się od rozpraszających hałasów. Wska- 
źnik zajętości zapewnia jeszcze więcej spokoju, sygnalizując 
współpracownikom, kiedy możesz poświęcić im czas.

ZAPROJEKTOWANE DO SŁUCHANIA MUZYKI I PROWADZENIA 
ROZMÓW
Najwyższej klasy mikrofon i głośniki, opracowane specjalnie do 
komunikacji głosowej i odtwarzania muzyki — masz wybór, czy 
chcesz się wyciszyć, czy też aktywnie brać udział w rozmowie pod-
czas pracy. 

NIECH O TWOIM MIEJSCU PRACY NIE DECYDUJE ZADANIE — 
TY PODEJMIJ DECYZJĘ  
Korzystaj z zestawu słuchawkowego, gdzie chcesz. Łatwe podłą-
czanie do komputera za pośrednictwem jednostki sterującej USB 
lub do smartfonu i tabletu za pośrednictwem gniazda jack 3,5 mm. 
Ponadto, gdy jesteś poza biurem, możesz łatwo zmienić biurowy 
zestaw słuchawkowy w stylowy zestaw osobisty, chowając wysię-
gnik mikrofonu w pałąku na głowę.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
JABRA.COM/EVOLVE

Dostępne są różne modele Jabra Evolve. Dobierz model najlepiej dopasowany do 
Twoich potrzeb, aby znaleźć równowagę między koncentracją a współpracą.

http://JABRA.COM/EVOLVE
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INFORMACJE O PRODUKCIE

JABRA.COM/EVOLVE

OPIS SERII JABRA EVOLVE
Wersja Nazwa wersji Opis Zastosowanie

Jabra Evolve 80 UC stereo
Produkt: 7899-829-209

Przewodowy zestaw słuchawkowy stereo do telefonów 
programowych, telefonów komórkowych i tabletów

 � Najwyższej klasy jakość dźwięku.
 � Ograniczenie niepożądanych zakłóceń dzięki technologii 

aktywnej redukcji szumów i dużym słuchawkom 
nausznym.

 � Złącze USB z gniazdem jack 3,5 mm wbudowanym 
w jednostkę sterującą umożliwia łatwe łączenie zestawu 
słuchawkowego z komputerem, smartfonem i tabletem.

 � Wskaźnik zajętości sygnalizuje dostępność.
 � Gdy nie prowadzisz rozmowy albo słuchasz muzyki, 

możesz schować wysięgnik mikrofonu w pałąku na 
głowę.

 � Przycisk wyciszania mikrofonu na wysięgniku.
 � Poduszki słuchawek z syntetycznej skóry.
 � Miękki pokrowiec w zestawie.
 � Funkcja podsłuchu.

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

Zestaw słuchawkowy stereo do telefonów programowych, 
telefonów komórkowych i tabletów zoptymalizowany pod 
kątem oprogramowania Skype for Business

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

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Bluetooth mono ze 
złączem USB Jabra Link™ 360 do telefonów programo-
wych, telefonów komórkowych i tabletów

 � Technologia łączności bezprzewodowej Bluetooth 
umożliwia łączność zestawu z komputerem, smartfonem 
i tabletem w zasięgu do 30 m.

 � Brak problemów z rozładowywaniem się — czas pracy 
baterii do 10 godz.

 � Łączenie z urządzeniami przez dotknięcie dzięki 
technologii NFC.

 � Podwójna łączność umożliwia jednoczesne połączenie 
zestawu słuchawkowego z komputerem oraz z jednym 
innym urządzeniem Bluetooth, co pozwala odbierać 
połączenia na wybranym urządzeniu telefonicznym.

 � Wskaźnik zajętości sygnalizuje dostępność.
 � Gdy nie prowadzisz rozmowy albo słuchasz muzyki, 

możesz schować wysięgnik mikrofonu w pałąku na głowę.
 � Poduszki słuchawek z syntetycznej skóry.
 � Miękki pokrowiec w zestawie.

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

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Bluetooth stereo ze 
złączem USB Jabra Link™ 360 do telefonów programo-
wych, telefonów komórkowych i tabletów

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

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Bluetooth mono ze 
złączem USB Jabra Link™ 360 do telefonów programo-
wych, telefonów komórkowych i tabletów, zoptymalizo-
wany pod kątem oprogramowania Skype for Business

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

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Bluetooth stereo ze 
złączem USB Jabra Link™ 360 do telefonów programo-
wych, telefonów komórkowych i tabletów, zoptymalizo-
wany pod kątem oprogramowania Skype for Business

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

Przewodowy zestaw słuchawkowy mono do telefonów 
programowych, telefonów komórkowych i tabletów

 � Złącze USB z gniazdem jack 3,5 mm wbudowanym 
w jednostkę sterującą umożliwia łatwe łączenie zestawu 
słuchawkowego z komputerem, smartfonem i tabletem.

 � Wskaźnik zajętości sygnalizuje dostępność.
 � Gdy nie prowadzisz rozmowy albo słuchasz muzyki, 

możesz schować wysięgnik mikrofonu w pałąku na 
głowę.  

 � Poduszki słuchawek z syntetycznej skóry.
 � Miękki pokrowiec w zestawie.

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

Przewodowy zestaw słuchawkowy stereo do telefonów 
programowych, telefonów komórkowych i tabletów

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

Zestaw słuchawkowy mono do telefonów programowych, 
telefonów komórkowych i tabletów, zoptymalizowany 
pod kątem oprogramowania Skype for Business

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

Zestaw słuchawkowy stereo do telefonów programowych, 
telefonów komórkowych i tabletów zoptymalizowany pod 
kątem oprogramowania Skype for Business

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

Przewodowy zestaw słuchawkowy mono do telefonów 
programowych

 � Zoptymalizowany do komunikacji ujednoliconej 
z adapterem USB, który umożliwia łatwą integrację 
z komputerem.

 � Poduszki słuchawek z syntetycznej skóry.
 � Miękki pokrowiec w zestawie.

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

Przewodowy zestaw słuchawkowy stereo do telefonów 
programowych

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

Zestaw słuchawkowy mono do telefonów programowych, 
zoptymalizowany pod kątem oprogramowania Skype for 
Business

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

Zestaw słuchawkowy stereo do telefonów programowych, 
zoptymalizowany pod kątem oprogramowania Skype for 
Business

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

Przewodowy zestaw słuchawkowy mono do telefonów 
programowych

 � Zoptymalizowany do komunikacji ujednoliconej 
z adapterem USB, który umożliwia łatwą integrację 
z komputerem.

 � Poduszki słuchawki z pianki.Jabra Evolve 20 UC stereo
Produkt: 4999-829-209

Przewodowy zestaw słuchawkowy stereo do telefonów 
programowych

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

Przewodowy zestaw słuchawkowy mono do telefonów 
programowych zoptymalizowany pod kątem oprogramo-
wania Skype for Business

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

Przewodowy zestaw słuchawkowy stereo do telefonów 
programowych zoptymalizowany pod kątem oprogramo-
wania Skype for Business

SERIA JABRA EVOLVE™

Więcej informacji można znaleźć na stronie jabra.com/evolve.
Nie wszystkie wersje są dostępne we wszystkich krajach. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym, aby sprawdzić dostępność.

http://JABRA.COM/EVOLVE
http://jabra.com/evolve
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INFORMACJE O PRODUKCIE

JABRA.COM/EVOLVE

SERIA JABRA EVOLVE™

Do komunikacji głosowej i słuchania muzyki
Światowej klasy głośniki przeznaczone do komunikacji głosowej 
i słuchania muzyki
Najwyższej klasy mikrofon i głośniki, zaprojektowane specjalnie do 
komunikacji głosowej i odtwarzania muzyki — masz wybór, czy chcesz 
się wyciszyć, czy też aktywnie brać udział w rozmowie podczas pracy.

Pasywna redukcja szumów
Chroni przed dźwiękami wysokiej częstotliwości
Pasywna redukcja szumów dzięki specjalnie zaprojektowanym 
poduszkom słuchawek zapewnia ochronę przed dźwiękami wysokiej 
częstotliwości, takimi jak głosy ludzkie. 

Łatwe zarządzanie połączeniami 
Intuicyjny kontroler na przewodzie zapewnia lepszą obsługę połączeń
Zestawy słuchawkowe Jabra z przyciskami obsługi połączeń na 
przewodzie zapewniają wygodę użytkowania oraz wydajność pracy, 
dzięki dużym przyciskom oraz wskaźnikom LED. Odbieraj lub kończ 
połączenia, reguluj poziom głośności lub po prostu wycisz rozmowę. 
Ponadto wszystkie przyciski są programowalne.
*Jabra Evolve 65: kontroler jest na muszli.

ZALEŻNIE OD WERSJI
Wskaźnik zajętości ( Jabra Evolve 40/65/80)
Wskaźnik świetlny zajętości pozwala uniknąć przerywania rozmów
Wskaźnik zajętości Jabra to rozwiązanie pomocne w otwartych 
środowiskach biurowych jasno informujące współpracowników, 
że właśnie prowadzisz rozmowę telefoniczną. Wskaźnik świeci na 
czerwono, gdy rozmawiasz, wiec nikt Ci nie przeszkadza.

Wysięgnik ( Jabra Evolve 40/65/80)
Przekształć biurowy zestaw słuchawkowy w słuchawki
Wysięgnik można schować w pałąku na głowę, gdy nie prowadzisz 
rozmowy lub jesteś poza biurem — takie rozwiązanie pozwala łatwo 
przekształcić biurowy zestaw słuchawkowy w zwykłe słuchawki.

Współpraca ze wszystkimi urządzeniami przenośnymi  
(EVOLVE 40 i 80)
Łatwe łączenie z urządzeniami przenośnymi
Wtyk jack 3,5 mm zapewnia całkowitą elastyczność łączenia 
przewodowego zestawu słuchawkowego z komputerem, smartfonem, 
tabletem czy też ulubionym urządzeniem do komunikacji.

Aktywna redukcja szumów ( Jabra Evolve 80)
Chroni przed dźwiękami niskiej częstotliwości
Aktywna redukcja szumów eliminuje niepożądane dźwięki tła 
o niskiej częstotliwości w środowisku biurowym generowane 
przez klimatyzację czy komputery. Naciśnij przycisk, aby wyciszyć 
hałas otoczenia i utworzyć strefę ciszy ułatwiającą zachowanie 
koncentracji.

Nasłuchiwanie ( Jabra Evolve 80)
Włączanie i wyłączanie dźwięków z otoczenia
Naciśnij przycisk, aby słuchać dźwięków z otoczenia z założonym 
zestawem słuchawkowym. Wyłącz funkcję nasłuchiwania, aby móc 
maksymalnie skupić uwagę.

Bezprzewodowa wolność do 30 metrów 
( Jabra Evolve 65)
Komunikacja bez użycia rąk do 30 metrów
Twoje urządzenie Jabra, które jest wyposażone w interfejs 
Bluetooth® klasy 1.5, umożliwia połączenie z wieloma różnymi 
urządzeniami — od smartfonów i tabletów po laptopy. Łączność 
bezprzewodowa o zasięgu 30 metrów zapewnia pełną kontrolę nad 
głośnomówiącym urządzeniem Jabra. Możesz prowadzić rozmowy 
i robić inne rzeczy — tak, jak wolisz.

Dotknij, aby połączyć ( Jabra Evolve 65)
Połączenie z urządzeniami za sprawą zwykłego zetknięcia
Technologia NFC ułatwia błyskawiczne łączenie i komunikowanie 
się urządzenia Jabra z telefonami, tabletami oraz interaktywnymi 
etykietami. Wystarczy jedynie przyłożyć je do siebie. Po prostu 
zetknij telefon i urządzenie Jabra, aby od razu prowadzić rozmowy 
lub przesyłać strumieniowo muzykę.

JABRA EVOLVE — KLUCZOWE KORZYŚCI

Aby uzyskać więcej informacji o produkcie, przejdź na stronę jabra.com/evolve.

http://JABRA.COM/EVOLVE
http://jabra.com/evolve

