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UC –
GECERTIFICEERD

EVOLVE2 30

Gemaakt voor productiviteit.
Lichtgewicht, draagbaar, betrouwbaar, comfortabel.
Zacht, lichtgewicht comfort.

Flexibiliteit waar u op kunt rekenen.

We hebben honderden hoofden opgemeten om een headset te maken
die 27% lichter is1 én extreem comfortabel, met een roestvrijstalen
hoofdband en een nieuw ontwerp dat gelijkmatige druk uitoefent.
De hele dag comfortabel betekent de hele dag productief.

Deze headset met zijn roestvrijstalen hoofdband met schuif en de sterk
verbeterde bescherming van onderdelen aan de binnen- en buitenkant
kan overal met u mee, voor maximale gebruikswaarde en lagere
vervangingskosten.

Heldere samenwerking in gesprekken.

Uw 'Niet storen'-teken direct bij de hand.

Een geavanceerd audiosysteem met 2 microfoons legt uw stem vast en
analyseert en vermindert tegelijkertijd het achtergrondgeluid, waardoor
u 12% minder achtergrondgeluid hebt als u in gesprek bent.1 Evolve2 30
voldoet aan de hoge eisen van Microsoft Open Office.*

De Evolve2 30 weet zelf wanneer u rust en stilte nodig hebt, met een
ingebouwd in-gespreklampje dat automatisch aangaat als u in gesprek
bent. U kunt het ook handmatig inschakelen om aan te geven dat u niet
gestoord wilt worden.

De nieuwe standaard in luistercomfort.

Toekomstgerichte technologie die met de jaren
beter wordt.

Professionele 28-mm speakers en een geavanceerde digitale chipset
die driemaal krachtiger is1 en uitzonderlijke geluidskwaliteit levert.
Geniet van echt uitstekend geluid dat gemaakt is voor het nieuwe
werken. Met Evolve2 30 klinkt elk gesprek goed, waar u ook bent.

Gemaakt voor UC-platforms.
Als de samenwerking soepel verloopt, is iedereen tevreden, zowel met
het UC-platform als met de headset. Evolve2 30 is UC-gecertificeerd
verkrijgbaar in een Microsoft Teams-gecertificeerde variant, voor echt
vlekkeloze communicatie.

Ongekende geluidsisolatie in een oogwenk.
Evolve2 30 is speciaal gemaakt voor concentratie die overal met u
meegaat en elimineert 48% meer omgevingsgeluid.1 Geluidsisolerende
traagschuim ovale oorkussens en een baanbrekend ontwerp
van gekantelde oorschelpen zorgen voor uitstekende passieve
ruisonderdrukking; perfect voor de medewerker die steeds
ergens anders werkt.

Volgens berekeningen van Jabra, vergeleken met de Evolve 30.
* Alleen Microsoft Teams-variant.
1

Upgradebaar platform waarmee u nog meer uit uw investering haalt, met
toekomstige firmware-upgrades via Jabra Xpress.

HOE TE BEGINNEN
Sluit de Evolve2 30 aan op een USB-A- of een USB-C-poort van uw
computer (afhankelijk van de USB-variant van de headset).

Plaats de microfoon bij uw mond.

HOE TE GEBRUIKEN
Druk 1x tijdens een
gesprek

Druk 1x
Houd 1 sec ingedrukt

Druk 1x

Druk 1x
Houd 1 sec ingedrukt

Druk 1x

Tegelijkertijd volume + en volume - indrukken
om het in-gespreklampje aan/uit te zetten

Connectiviteit

Audio

Gebruiksgemak

Varianten

Compatibiliteit

KENMERKEN

VOORDELEN

USB-A- of USB-C-connectiviteit

Plug-and-play-connectiviteit voor uw computer of mobiele apparaat* via USB-A of USB-C

Certificeringen

Toonaangevende UC-leveranciers

Microfoon

Technologie met 2 microfoons zodat u uitstekend verstaanbaar bent

Geluiddempend design

Onmiddellijke geluidsisolatie voor een betere focus in een rumoerige omgeving

Speakers

Professionele 28-mm speakers leveren geweldig geluid voor een uitzonderlijke geluidskwaliteit

In gesprek-lampje

Het ingebouwde in-gespreklampje gaat automatisch aan als u in gesprek bent en werkt als
'niet storen'-signaal, zodat u geconcentreerd kunt blijven

Oproepbeheer

Oproepen beantwoorden/weigeren; speakervolume hoger/lager; dempen

UC- en MS-versies

Keuze uit UC- of MS Teams-versies

Draagstijl

Beschikbaar in stereo- en mono-versies

Toonaangevende
UC-leveranciers
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