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EVOLVE2 30

Designet til maksimal produktivitet.
Let, bærbart, pålideligt og komfortabelt.
Høj komfort, lav vægt.

Fleksibilitet, du kan stole på.

Vi har målt hundredvis af hoveder for at kunne udvikle et headset,
der er 27 % lettere1 og har en ekstremt høj bærekomfort med en
forstærket hovedbøjle af rustfrit stål og et nyt design, der fordeler
trykket blidt og præcist. Resultatet er bærekomfort, der holder
hele arbejdsdagen.

En stålforstærket hovedbøjle og justeringsskyder samt forbedret
beskyttelse af alle dele fra inderst til yderst sikrer, at dette headset
kan tages med og bruges overalt, og den høje robusthed er med til
at holde omkostningerne i bund.

Klar og produktiv opkaldskvalitet.
Et avanceret lydsystem med to mikrofoner opfanger din stemme,
samtidig med at baggrundsstøjen omkring dig analyseres og
dæmpes, så du oplever 12 % mindre baggrundsstøj, når du
taler i telefon.1 Evolve2 30 lever op til Microsofts krav til åbne
kontorlandskaber.

En helt ny standard for lytteglæde.
Professionelle 28 mm-højttalere og et avanceret digitalt chipset
med 3 gange højere ydeevne1 leverer en fremragende lydkvalitet.
Nyd den enestående lydkvalitet, der er udviklet til moderne
arbejdspladser. Med Evolve2 30 lyder opkald altid godt, uanset
hvor du er.

Teams-certificering giver garanti for tilfredshed.
Når kommunikationen går gnidningsfrit, er alle glade – både for
Microsoft Teams og for deres headset. Evolve2 30 er Teamscertificeret med en dedikeret Teams-knap, der gør det endnu
lettere at samarbejde.

Imponerende øjebliklig støjisolering.
Evolve2 30 er særligt udviklet til at levere arbejdsro, når du
har mest brug for det, og fjerner yderligere 48 % af støjen
omkring dig.1 Støjisolerende skum i de ovale ørepuder og et
banebrydende design med vinklede ørekopper leverer effektiv
passiv støjreduktion, der er perfekt til dig, der har skiftende
arbejdspladser.

1

Baseret på Jabras beregninger, sammenlignet med Evolve 30.

Øjeblikkeligt "Vil ikke forstyrres"-skilt.
Evolve2 30 ved, hvornår du har brug for ro omkring dig, og tænder
automatisk det indbyggede busylight, når du foretager eller
modtager et opkald. Du kan også selv aktivere det som en slags
"forstyr ikke"-skilt.

Fremtidssikret teknologi, der bliver endnu bedre
med alderen.
En platform med opgraderingsmuligheder, som vil gøre din
investering endnu mere rentabel ved hjælp af fremtidige
firmwareopdateringer gennem Jabra Xpress.

SÅDAN KOMMER DU I GANG
Tilslut Jabra Evolve2 30 til enten en USB-A- eller USB-C-indgang på din
computer (afhængigt at headsettes USB-variant).

Anbring mikrofonen tæt på din mund.

ANVENDELSE
Tryk 1 gang

Tryk 1 gang under et opkald

Tryk og hold knappen nede i 1 sekund

Tryk 1 gang
Tryk 1 gang
Tryk 1 gang, når du er logget på
Microsoft Teams, for at deltage i
et aktivt Microsoft Teams-møde
eller for at se ubesvarede opkald
og telefonsvarerbeskeder i
Microsoft Teams.

Tryk 1 gang
Tryk og hold knappen nede i 1 sekund

Tryk på lydstyrke + og lydstyrke - på samme tid
for at tænde/slukke for busylight

Tilslutning
Audio

Nem at bruge

Varianter
Kompatibilitet

FUNKTIONER

FORDELE

USB-A- eller USB-C-tilslutning

Plug-and-play-tilslutning til din computer eller mobilenhed via USB-A eller USB-C

Certificeringer

Microsoft Teams. Lever op til Microsofts krav til åbne kontorlandskaber.

Mikrofon

Teknologi med 2 mikrofoner sikrer fremragende opkaldskvalitet

Støjisolerende konstruktion

Øjeblikkelig støjisolering for forbedret fokus i støjende omgivelser

Højttalere

Professionelle 28 mm-højttalere giver fantastisk lyd og en fremragende lydoplevelse

Busylight

Det indbyggede busylight tænder automatisk, når du foretager eller modtager et opkald.
Det fungerer som et "forstyr ikke"-skilt og hjælper dig med at holde fokus.

Opkaldsstyring

Besvar/afvis opkald, øg/sænk højttalerlydstyrken, slå lyden fra

UC- og MS-varianter

Vælg mellem UC eller MS Teams-varianter

Bærestile

Fås i stereo- og mono-varianter

Microsoft Teams. Lever op
til Microsofts krav til åbne
kontorlandskaber
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