
DATASHEETJABRA EVOLVE™ SERIES

JABRA EVOLVE  
VOOR OPTIMALE CONCENTRATIE, VOOR OPTIMALE GESPREKSKWALITEIT

De Jabra Evolve series is een professionele serie headsets ont-
worpen om uw concentratie te verhogen en de gesprekskwali-
teit te optimaliseren. Premium geluidsonderdrukkingstechnolo-
gie biedt u de rust om te werken in rumoerige, open 
kantooromgevingen. U creëert als het ware een oase van rust 
om u heen, zodat u zich optimaal kan focussen op het gesprek.

BLIJF GEFOCUST DOOR AFLEIDINGEN TE ELIMINEREN IN 
OPEN KANTOOROMGEVINGEN
De Jabra Evolve series helpt u uw eigen concentratiezone te creë-
ren, met premium actieve en passieve geluidsonderdrukkings-
technologie – zodat u het voor het zeggen heeft en niet uw rumoe-
rige omgeving. Met het in gesprek-lampje kunt u voorkomen dat 
u wordt gestoord tijdens een telefoongesprek omdat het lampje 
laat zien wanneer u in gesprek bent.

GEMAAKT VOOR ZOWEL MUZIEK ALS STEM
Met een microfoon en luidsprekers van wereldformaat die uw 
stemgeluid en muziek glashelder weergeven kunt u zelf bepalen 
of u in uw concentratiezone wilt werken of deel wilt nemen aan 
bijvoorbeeld conferentiegesprekken. 

U BEPAALT WAAR U WERKT, NIET UW OPDRACHT  
Gebruik uw headset waar u maar wilt. De headset is eenvoudig 
aan te sluiten op uw PC via de USB-bedieningsunit of op uw smart-
phone en tablet via de 3,5 mm-aansluiting. U kunt uw kantoor-
headset ook in een handomdraai omtoveren tot een stijlvolle per-
soonlijke headset door simpelweg de mircofoonarm weg te 
werken in de hoofdband.

MEER INFORMATIE
JABRA.COM/EVOLVE

De Jabra Evolve is verkrijgbaar in verschillende modellen. Kies de oplossing  
die het beste aansluit bij uw wensen en behoeften op het gebied van concentratie 
en collaboration.

http://JABRA.COM/EVOLVE
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JABRA.COM/EVOLVE

JABRA EVOLVE SERIES OVERZICHT
Variant Naam variant Beschrijving Kenmerken

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

Bedrade stereo headset voor VoIP-softphone, mobiele 
telefoon en tablet  � Premium geluidservaring.

 � Active Noise Cancellation-technologie en grote 
around-the-ear-oorkussens om ongewenst geluid te 
reduceren.

 � USB-adapter met 3,5 mm-aansluiting in de 
bedieningsunit, waarmee u uw headset eenvoudig kunt 
aansluiten op uw PC, smartphone en tablet.

 � Het in gesprek-lampje op de headset geeft aan of de 
gebruiker beschikbaar is.

 � Microfoonarm kan weggewerkt worden in de hoofdband 
wanneer u niet in gesprek bent of wanneer u naar 
muziek luistert.

 � Mute-stand geactiveerd wanneer u de microfoonarm 
inklapt.

 � Kunstlederen oorkussens.
 � Zachte reisetui inbegrepen.
 � Meeluister-functie.

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

Voor Lync-geoptimaliseerde stereo headset voor 
VoIP-softphone, mobiele telefoon en tablet

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

Draadloze Bluetooth mono headset met Jabra Link™ 360 
USB-adapter voor VoIP-softphone, mobiele telefoon en 
tablet

 � Draadloze Bluetooth-technologie biedt u een draadloos 
bereik tot 30m in combinatie met uw PC, smartphone en 
tablet.

 � Tot 10 uur gesprekstijd.
 � Tik simpelweg de apparaten tegen elkaar om de 

apparaten met elkaar te verbinden via NFC.
 � Dubbele connectiviteit stelt u in staat uw headset tegelijk 

te verbinden met uw PC en één ander Bluetooth-apparaat, 
zodat u oproepen kunt beantwoorden op uw gewenste 
telefoonsysteem.

 � Het in gesprek-lampje op de headset geeft aan of de 
gebruiker beschikbaar is.

 � Microfoonarm kan weggewerkt worden in de hoofdband 
wanneer u niet in gesprek bent of wanneer u naar muziek 
luistert.

 � Kunstlederen oorkussens.
 � Zachte reisetui inbegrepen.

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

Draadloze Bluetooth stereo headset met Jabra Link™ 360 
USB-adapter voor VoIP-softphone, mobiele telefoon en 
tablet

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

Voor Lync geoptimaliseerde draadloze Bluetooth mono 
headset met Jabra Link™ 360 USB-adapter voor VoIP-soft-
phone, mobiele telefoon en tablet

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

Voor Lync geoptimaliseerde draadloze Bluetooth stereo 
headset met Jabra Link™ 360 USB-adapter voor VoIP-soft-
phone, mobiele telefoon en tablet

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

Bedrade mono headset voor VoIP-softphone, mobiele 
telefoon en tablet

 � USB-adapter met 3,5 mm-aansluiting in de 
bedieningsunit, waarmee u uw headset eenvoudig kunt 
aansluiten op uw PC, smartphone en tablet.

 � Het in gesprek-lampje op de headset geeft aan of de 
gebruiker beschikbaar is.

 � Microfoonarm kan weggewerkt worden in de hoofdband 
wanneer u niet in gesprek bent of wanneer u naar  
muziek luistert.  

 � Kunstlederen oorkussens.
 � Zachte reisetui inbegrepen.

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

Bedrade stereo headset voor VoIP-softphone, mobiele 
telefoon en tablet

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

Voor Lync-geoptimaliseerde mono headset voor VoIP-soft-
phone, mobiele telefoon en tablet

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

Voor Lync-geoptimaliseerde stereo headset voor 
VoIP-softphone, mobiele telefoon en tablet

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

Bedrade mono headset voor VoIP-softphone  � Geoptimaliseerd voor Unified Communications met 
USB-adapter die eenvoudige integratie met de PC 
mogelijk maakt.

 � Kunstlederen oorkussens.
 � Zachte reisetui inbegrepen.

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

Bedrade stereo headset voor VoIP-softphone

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

Voor Lync-geoptimaliseerde mono headset voor VoIP-soft-
phone

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

Voor Lync-geoptimaliseerde stereo headset voor 
VoIP-softphone

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

Bedrade mono headset voor VoIP-softphone  � Geoptimaliseerd voor Unified Communications met 
USB-adapter die eenvoudige integratie met de PC 
mogelijk maakt.

 � Schuimrubberen oorkussentjes.Jabra Evolve 20 UC stereo
Item: 4999-829-209

Bedrade stereo headset voor VoIP-softphone

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

Voor Lync geoptimaliseerde mono headset voor VoIP-soft-
phone

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

Voor Lync geoptimaliseerde stereo headset voor 
VoIP-softphone

JABRA EVOLVE™ SERIES

Voor meer informatie kunt u terecht op jabra.com/evolve.
Niet alle varianten zijn beschikbaar in alle landen. Neem contact op met uw accountmanager voor meer informatie over beschikbaarheid.

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

Gemaakt voor stem en muziek
Luidsprekers van wereldformaat, gemaakt voor uw stem en uw muziek
Speciaal gebouwd voor zowel stem als muziek, met microfoon 
en Luidsprekers van wereldformaat, zodat u zelf bepaalt of u in 
uw concentratiezone wilt werken of actief wilt deelnemen aan 
bijvoorbeeld een conferentiegesprek.

Passieve geluidsonderdrukking
Beschermt u tegen geluid met hoge frequenties
Dankzij passieve geluidsonderdrukking wordt u beschermd tegen 
geluid met hoge frequenties, zoals stemgeluiden, simpelweg door de 
headset te dragen. Dit vanwege de speciaal ontworpen around-the-
ear oorkussens. 

Eenvoudige gespreksbediening 
Intuïtieve in-line call control voor optimale gespreksbediening
Jabra headsets met in-line gespreksbediening bieden de gebruiker 
grotere productiviteit, met grote toetsen en indicatielampjes voor 
snelle toegang. Oproep beantwoorden of beëindigen, volume regelen 
of de microfoon op mute zetten. Daarbij zijn alle toetsen door de 
gebruiker te programmeren.
*Jabra Evolve 65: de bedieningsunit bevindt zich op de oorschelp.

AFHANKELIJK VAN MODEL
In-gesprek indicator ( Jabra Evolve 40/65/80)
Voorkom dat uw gesprek onderbroken wordt met de in-gesprek indicator
De Jabra in-gesprek indicator helpt u omgaan met de uitdagingen van 
een open kantooromgeving en laat mensen duidelijk weten wanneer 
u aan de telefoon bent. Het lampje wordt rood wanneer u in gesprek 
bent, zodat u niet gestoord wordt.

Discrete microfoonarm ( Jabra Evolve 40/65/80)
Verander uw kantoorheadset in een persoonlijke headset
De discrete microfoonarm kan naadloos weggewerkt worden in de 
hoofdband wanneer u niet in gesprek bent – zodat u uw headset 
eenvoudig kunt transformeren in een persoonlijke headset.

Werkt met alle mobiele apparaten  
(EVOLVE 40 en 80)
Eenvoudige connectiviteit met uw favoriete persoonlijke apparaat
3,5 mm-aansluiting biedt u totale flexibiliteit om uw bedrade headset 
aan te sluiten op uw PC, smartphone, tablet of favoriete persoonlijke 
communicatie-apparaat.

Active Noise Cancellation ( Jabra Evolve 80)
Beschermt u tegen geluid met lage frequenties
Met Active Noise Cancellation elimineert u met een druk op de knop 
ongewenst geluid met lage frequenties in uw kantooromgeving, 
zoals airconditioning of PC's en biedt u de rust die u nodig 
heeft om te werken. Het creëert als het ware een persoonlijke 
concentratiezone om u heen om u gefocust te houden.

Meeluisteren ( Jabra Evolve 80)
Zet het omgevingsgeluid aan of uit
Met de meeluister-functie kunt u met een druk op de knop uw 
omgeving duidelijk horen terwijl u de headset draagt. Schakel de 
meeluister-functie uit om uw concentratiezone te creëren.

Draadloze vrijheid tot 30 meter 
( Jabra Evolve 65)
Handsfree communicatie tot 30 meter
Uw Jabra-apparaat is voorzien van Bluetooth® Klasse 1.5, 
wat verbinding mogelijk maakt met allerlei apparaten, zoals 
smartphones, tablets en laptops. U profiteert van draadloze vrijheid 
tot 30 meter, zodat u volledige controle heeft over uw handsfree 
Jabra voice-oplossingen. U kunt op uw eigen voorwaarden bellen en 
multitasken.

Tikken om te verbinden ( Jabra Evolve 65)
Leg verbinding door de apparaten simpelweg tegen elkaar aan te tikken
Near Field Communication-technologie (NFC) maakt het eenvoudig 
om uw Jabra-apparaat direct te verbinden en te laten communiceren 
met telefoons, tablets en interactieve tags. Een simpele aanraking is 
alles wat u moet doen. Tik de telefoon en het Jabra-apparaat tegen 
elkaar aan en u kunt spreken en muziek afspelen.

BELANGRIJKSTE JABRA EVOLVE PRODUCTVOORDELEN

Ga voor alle productvoordelen naar jabra.com/evolve.

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

