
DatablaDJabRa EVOlVE™ 80

NÄSTA STEG FÖR KONTORSHEADSET 

Jabra Evolve 80 är ett professionellt headset som eliminerar 
buller och hjälper dig att komma in i din koncentrationszon 
och fokusera. Med smarttelefonsanslutning kan du ta med 
dig din koncentrationszon vart du än befinner dig; på jobbet, 
kontoret, hemma, när du reser eller pendlar. För samtal eller 
bara för att lyssna på musik. 

OÖVERTRÄFFAD BULLERDÄMPNING
Jabras unika aktiva bullerdämpning (aNC) filtrerar bort 
lågfrekvent bakgrundsljud.  Unikt utformade öronkuddar 
blockerar högfrekventa ljud så att du kan njuta av din musik 
eller dina telefonsamtal utan att bli störd. bullerdämpande 
mikrofon säkerställer att du och personen i andra änden hör 
varandra klart och tydligt.  

ENKEL INSTALLATION
Fungerar direkt ur förpackningen, med alla ledande UC-
system. att installera är så enkelt som att bara plugga in det 
i USb-porten eller 3,5 mm-uttaget på din bärbara dator eller 
ansluta 3,5 mm-kontakten direkt till din smarta enhet.  

INTUITIV KONTROLLENHET 
Få enkel åtkomst till de vanligaste funktionerna, som svara 

volym och mikrofonljud av . 

VISA DIN TILLGÄNGLIGHET   
Oavsett om du sitter i samtal eller jobbar på en uppgift som 
kräver din fulla uppmärksamhet, har Jabra EVOlVE™ 80 en 
integrerad upptagetindikator på öronkåporna, som klart och 
tydligt visar för andra om du är upptagen eller inte. Du kan vid 
behov aktivera den röda upptagetindikatorn för att visa att du 
är i din koncentrationszon och inte vill bli störd. Evolve 80 är 
dessutom en suverän reskamrat på bullriga flygplatser och i 
offentliga miljöer, för telefonsamtal, musik eller för att 
slappna av. Du kan ta med dig din koncentrationszon vart du 
än ska.
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FUNKTIONER

§	Unik aktiv bullerdämpning
§	Utformad för både röst och musik
§	Passiv bullerdämpning
§	Integrerad upptagetindikator på öronkåporna 
§	Diskret mikrofonarm som kan fällas in i huvudbågen  
	 när du lyssnar på musik 
§	Fungerar till alla smarta enheter
§		Lyssningsknapp – tryck bara på knappen på höger 

öronkåpa så hör du omgivningen utan att behöva ta 
av dig headsetet 

§		Enkel samtalshantering via kontrollenheten

UTVECKLA SÄTTET 
DU ARBETAR PÅ



FUNKTIONER OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

 § gjort för röstsamtal och musik
 § Enkel samtalshantering
 § aktiv bullerdämpning
 § lyssningsläge 
 § Integrerad upptagetindikator
 § Jabra Intelligent Call transfer
 § Diskret mikrofonarm
 § Fungerar till alla smarta enheter

SNABBSTARTSGUIDE - KOM IGÅNG PÅ UNDER 5 MINUTER

1 ANSLUTA 2 BÄRA

3 ANVÄNDA

JabRa.COM/EVOlVE80

ANSLUTA TILL DATORN (MED KONTROLLERN)

Anslut headsetet till kontrollern och anslut kontrollern till ett USB-uttag 
på datorn.

ANSLUTA TILL MOBILA ENHETER (UTAN KONTROLLERN)

Anslut headsetet direkt till din mobila enhet.

Det är rekommenderat att placera mikrofonen nära munnen (2 cm). 
Mikrofonen kan böjas efter eget behag.

När du lyssnar på musik eller är utomhus kan mikrofonen förvaras i 
huvudbågens skåra.

IHOPVIKT FÖRVARING

Öronkåporna kan vikas ihop för enkel  
förvaring. 
Mikrofonen måste tas ut ur huvudbågens  
skåra och vridas bakåt innan du viker  
ihop öronkåporna.

FUNKTION ÅTGÄRD

Svara på/avsluta 
samtal Tryck på Svara/avsluta-knappen

Avvisa samtal Dubbeltryck på Svara/avsluta-knappen

Justera högtalarvo-
lymen Tryck på knappen Volym upp eller Volym ner

Busylight Tryck på Busylight-knappen

   
Mikrofonljud av/på Tryck på Muteknappen eller vrid upp (ljud av) eller ner 

(ljud på) mikrofonen

FUNKTION ÅTGÄRD

Aktiv bullerdämp-
ning (ANC)

Aktiv bullerdämpning reducerar störningar utifrån.   
För Active Noise Cancellation-knappen till läget ANC 
ON eller ANC OFF

Lyssningsläge
Lyssningsläget släpper in ljud utifrån i headsetet.

Tryck på Lyssningsknappen (ANC måste vara på)

LADDA HEADSETET
Normal användning av headsetet när det är  
anslutet till kontrollern laddar batteriet.  
Headsetet laddas också när det är anslutet via  
USB-kabel.
 
Det tar ca tre timmar för full laddning.

VISSTE DU?
Du kan ladda ner den kompletta bruksanvisningen från jabra.com/evolve80

Volym ner

Upptagetindikator

Svara på/avsluta 
samtal

Mute

Volym upp

Busylight-knappen

Lyssnings 
-knappen

Upptagetindikator

Mikrofon

Active 
Noise Cancellation 

(ANC)-knappen 
Batteri-  
indikator

USB-/laddnings- 
port

Busylight- 
indikator
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VARIANTER AV JABRA EVOLVE 80 

VARIANT VARIANTENS NAMN BESKRIVNING   UTFORMAD FÖR

JabRa.COM/EVOlVE80

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

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

trådbundet stereoheadset för VoIp-klienter, 
mobiltelefoner och surfplattor

Stereoheadset för VoIp-klienter, 
mobiltelefoner och surfplattor som är 
certifierat för Skype for business

§ Förstklassig ljudupplevelse.
§   aktiv bullerdämpande teknik och stora 
  omslutande öronkåpor utformade för att 

reducera oönskat bakgrundsljud.
§  USb-adapter med 3,5 mm-kontakt inbyggd i 

kontrollenheten, så att du enkelt kan ansluta  
headsetet till datorn, smarttelefonen och 
surfplattan.

§  Upptagetindikator signalerar om användaren är 
upptagen eller inte.

§  Mikrofonarm som kan fällas in i huvudbågen 
när man inte sitter i samtal eller när man t.ex. 
vill lyssna på musik.

§  Mikrofonljudet stängs av när mikrofonarmen 
vrids upp mot huvudbågen. 

§ öronkuddar med konstläderöverdrag.
§ Mjukt fodral ingår.
§ lyssningsfunktion.
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