
Informacje o produkcIejabra evolve™ 80

To więcej niż zesTaw słuchawkowy, To ewolucja 
miejsca pracy 

jabra evolve 80 to profesjonalny zestaw słuchawkowy, który 
eliminuje hałas, pomaga wejść w  strefę koncentracji 
i pracować w skupieniu. dzięki funkcji podłączania smartfona 
można zabrać swoją strefę koncentracji w dowolne miejsce: 
pracować w biurze, w domu, podczas podróży lub dojazdów. 
do rozmów lub słuchania muzyki. 

Bezkonkurencyjna reDukcja szumÓw
Wyjątkowa aktywna redukcja szumów jabra zaprojektowana 
tak, aby wyeliminować hałas, filtruje dźwięk z  otoczenia 
o niskiej częstotliwości. poduszki o wyjątkowej konstrukcji 
blokują dźwięki o wysokiej częstotliwości, więc możesz 
słuchać muzyki lub odbierać połączenia bez zakłóceń. 
mikrofon redukujący szumy zapewnia, że użytkownik 
i rozmówca będą słyszeć rozmowę głośno i wyraźnie.  

prosTa konFiGuracja Typu „pluG anD play” 
pracuje ze wszystkimi wiodącymi systemami bezpośrednio 
po wyjęciu z  pudełka. Instalacja jest tak łatwa jak 
podłączenie produktu do gniazda uSb lub złącza jack 3,5 mm 
w laptopie lub podłączenie złącza jack 3,5 mm bezpośrednio 
do urządzenia inteligentnego.  

inTuicyjny moDuł oBsłuGi 
Łatwy dostęp do najczęściej stosowanych funkcji, takich jak 
odbieranie połączeń , regulacja głośności i wyciszanie

.

inFormowanie o DosTępnoŚci   
bez względu na to, czy prowadzisz rozmowę, czy pracujesz 
nad projektem i potrzebujesz całkowitej uwagi, jabra evolve™ 
80  ma wbudowaną diodę zajętości w nausznikach i informuje 
inne osoby w  otoczeniu o dostępności użytkownika. 
W  dowolnej chwili można także włączyć czerwoną diodę 
zajętości, aby stworzyć własną strefę koncentracji i uniknąć 
zakłóceń. evolve 80 jest także świetnym towarzyszem 
podróży na głośnych lotniskach i  w miejscach publicznych 
i służy do rozmów telefonicznych, słuchania muzyki i relaksu. 
możesz zabrać swoją strefę koncentracji w dowolne miejsce.

jabra.com/evolve80
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lisTa Funkcji

§	wyjątkowa aktywna redukcja szumów
§		opracowany do prowadzenia rozmów i słuchania 

muzyki
§	pasywna redukcja szumów
§	wbudowana dioda zajętości w nausznikach 
§		Dyskretny wysięgnik, który można złożyć do pałąka 

podczas słuchania muzyki 
§	pracuje ze wszystkimi urządzeniami inteligentnymi
§		przycisk podsłuchiwania – wystarczy nacisnąć 

przycisk na prawym nauszniku, aby usłyszeć 
komunikaty bez konieczności zdejmowania zestawu 
słuchawkowego

§		łatwe zarządzanie rozmowami za pomocą modułu 
obsługi

Ewolucja 
sposobu pracy



Funkcje i specyFikacje Techniczne 

 § opracowany do prowadzenia rozmów głosowych i słuchania muzyki
 § Łatwe zarządzanie rozmowami
 § aktywna redukcja szumów
 § funkcja podsłuchiwania 
 § Wbudowana dioda zajętości
 § Inteligentne przekazywanie połączeń jabra
 § dyskretny wysięgnik
 § pracuje ze wszystkimi urządzeniami inteligentnymi

skrÓcona insTrukcja oBsłuGi – zacznij korzysTaĆ z urzĄDzenia w mniej niż 5 minuT

1 PODŁĄCZANIE 2 NOSZENIE

3 STOSOWANIE

jabra.com/evolve80

PODŁĄCZANIE DO KOMPUTERA (Z KONTROLEREM)

Podłącz całkowicie zestaw słuchawkowy do sterownika, a następnie 
podłącz sterownik do złącza USB na komputerze.

PODŁĄCZANIE DO URZĄDZENIA 
MOBILNEGO (BEZ KONTROLERA)

Podłącz zestaw słuchawkowy 
bezpośrednio do urządzenia 
mobilnego.

Zaleca się ustawienie mikrofonu blisko buzi (2 cm). Mikrofon można zginać 
w dowolny sposób.

Podczas słuchania muzyki lub przebywania na zewnątrz mikrofon można 
przechowywać w rowku na pałąku.

PRZECHOWYWANIE W POZYCJI ZŁOŻONEJ

Nauszniki można złożyć do łatwego 
przechowywania. 
Mikrofon należy usunąć z rowka w pałąku 
i obrócić do tyłu przed złożeniem 
nauszników.

FUNKCJA DZIAŁANIE

Odbieranie/
kończenie połączeń Dotknij przycisku odbierania/kończenia połączenia

Odrzucanie połączeń Dotknij dwukrotnie przycisku odbierania/kończenia 
połączenia

Regulacja głośności 
głośników

Dotknij przycisku zwiększania lub zmniejszania 
głośności

Wskaźnik diody 
zajętości Naciśnij przycisk diody zajętości 

   
Wycisz/włącz Dotknij przycisku wyciszania lub obróć mikrofon do 

góry (wyciszanie) lub na dół (włączanie)

FUNKCJA DZIAŁANIE

Technologia aktyw-
nej redukcji szumów 
(ARS)

Aktywna redukcja szumów redukuje zakłócenia 
z zewnątrz.   
Przesuń przełącznik aktywnej redukcji szumu (ARS) 
na pozycję włącz/wyłącz

Funkcja 
podsłuchiwania

Funkcja podsłuchiwania wpuszcza dźwięk do zestawu 
słuchawkowego.

Dotknij przycisku podsłuchiwania (ARS musi być 
włączony)

ŁADOWANIE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO
Zwykłe zastosowanie zestawu słuchawkowego 
po podłączeniu do kontrolera rozpocznie 
ładowanie baterii.  
Zestaw słuchawkowy będzie się także ładować 
po podłączeniu za pomocą kabla USB.
 
Całkowity czas ładowania wynosi ok. 3 godzin.

CZY WIESZ, ŻE?
Możesz pobrać całą instrukcję obsługi ze strony jabra.com/evolve80

Zmniejszanie głośności

Wskaźnik  
diody zajętości

Odbieranie/kończenie 
połączeń

Wyciszanie

Zwiększanie głośności

Przycisk diody zajętości

Przycisk 
podsłuchiwania

Wskaźnik diody 
zajętości

Mikrofon

Przełącznik aktywnej 
redukcji szumów (ARS) 

Wskaźnik 
baterii

Gniazdo 
ładowania / USB

Wskaźnik diody 
zajętości
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wersje jaBra eVolVe 80 

wersja  nazwa wersji  opis    zaprojekTowano Do

jabra.com/evolve80

jabra Evolve 80 uc stereo  
artykuł: 7899-829-209

jabra Evolve 80 Ms stereo  
artykuł: 7899-823-109

przewodowy zestaw słuchawkowy stereo 
do telefonu programowego voIp, telefonu 
komórkowego i tabletu

Zestaw słuchawkowy stereo z certyfikatem 
dla Skype for business do telefonu 
programowego voIp, telefonu komórkowego 
i tabletu.

§ doskonała jakość dźwięku.
§  technologia aktywnej redukcji szumu i duże 

nauszniki opracowane w celu zredukowania 
niepożądanego hałasu.

§  adapter uSb ze złączem jack 3,5 mm 
wbudowanym do modułu obsługi umożliwia 
łatwe podłączenie zestawu słuchawkowego do 
komputera, smartfona i tabletu.

§  dioda zajętości sygnalizuje dostępność 
użytkownika.

§  Wysięgnik mikrofonu można wbudować do 
pałąka, gdy rozmówca nie prowadzi rozmowy 
lub po prostu słucha muzyki.

§  Wyciszanie mikrofonu, gdy wysięgnik jest 
odwrócony do góry w kierunku pałąka. 

§ poduszki słuchawki ze skóry syntetycznej.
§ Zawiera miękki pokrowiec.
§ funkcja podsłuchiwania.
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