
Genom direkt samarbete med marknadsledande 
tillverkare ger ITPRODEALS dig ett brett utbud av

IT till konkurrenskraftigt pris - oavsett om det
gäller ditt företag eller dig som privatperson.

Alla priser i detta magasin är exklusive frakt om inget annat anges. Vi reserverar oss mot tryckfel, utsålda varor samt ändringar i teknisk data. 
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Jabra

Speak 710
Microsoft certified USB/BT & Link370

Jabra

Evolve 65t 
Extra earbud left BLK

Jabra

Speak 710
UC USB/BT & Link370

Jabra

Evolve 65e 
Microsoft inkl LINK 370
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 G Fylligt ljud för samtal och musik 
Upplev förstklassigt ljud med HD Voice och en rundupptagande 
mikrofon.

 G Användarvänlig plug & play-anslutning 
Anslut på bara några sekunder till din bärbara dator, mobiltelefon 
eller surfplatta via USB eller Bluetooth.

 G Exklusiv bärbar design 
Ta din Speak 710 med dig var du än går – lätt design  
(298 g) och 15 timmars batteritid.

 G Pair two Jabra Speak 710 wirelessly 
Vill du uppleva äkta stereoljud  
eller ska du hålla ett större möte? 
På några sekunder kan du para  
ihop två Speak 710 och  
enkelt ha möte med tolv  
personer eller lyssna på  
musik med ännu bättre  
stereoljud.

 G Ljud av professionell kvalitet: 
Överlägsen äkta trådlös samtalskvalitet med fyrmikrofonsteknik. 
Skype for Business, UC-certifierade för professionellt ljud på 
språng, samt 100 % trådlösa.

 G Stänger ute störande bakgrundsljud: koncentration på språng 
Flera passformsalternativ ger en åtsittande passform i örat som 
blockerar ljud och ger dig passiv bullerdämpning för att hjälpa dig 
att fokusera.

 G Batteri för en hel dag: alltid anslutna 
Upp till fem timmars batteri på 
en enda laddning, 15 timmar  
med det medföljande ladd- 
ningsfodralet - som får  
plats i fickan. Ansluter till  
två enheter samtidigt.

 G Fylligt ljud för samtal och musik 
Upplev förstklassigt ljud med HD Voice och en rundupptagande 
mikrofon.

 G Användarvänlig plug & play-anslutning 
Anslut på bara några sekunder till din bärbara dator, mobiltelefon 
eller surfplatta via USB eller Bluetooth.

 G Exklusiv bärbar design 
Ta din Speak 710 med dig var du än går – lätt design  
(298 g) och 15 timmars batteritid.

 G Pair two Jabra Speak 710 wirelessly 
Vill du uppleva äkta stereoljud  
eller ska du hålla ett större möte? 
På några sekunder kan du para  
ihop två Speak 710 och  
enkelt ha möte med tolv  
personer eller lyssna på  
musik med ännu bättre  
stereoljud.

 G Hörlurar med mikrofon
 G inuti örat
 G Montering bakom nacken
 G Bluetooth 
 G Trådlös 

TILLBEHÖR
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Jabra

Evolve 75 
+ Charg.stand Link 370 Microsoft

Jabra

Evolve 65 
+ Charg.stand StereoMS

 G Suveränt ljud för samtal och musik 
HD Voice och högtalare i världsklass ger dig kristallklara samtal och musik.

 G Minska bakgrundsljuden och undvik avbrott 
Aktiv bullerdämpning ger dig ro att arbeta koncentrerat. 

 G Öka din frihet 
Med dubbel Bluetooth -anslutning kan du ansluta till två enheter samtidigt  
och flexibelt röra dig upp till 30 meter från din enhet - vare sig du tar ett  
samtal eller lyssnar på musik.

 G Always connected 
Dubbel Bluetooth -anslutning till två enheter samtidigt för samtal och musik.  
Flexibilitet att röra dig upp till 30 m bort från din anslutna enhet.

 G All-day comfort 
Lätta öronkuddar med läderkänsla på  
örat för användning under hela dagen.

Artikelnr. 7599-832-199

Artikelnr. 6599-823-399

Artikelnr. 6399-823-109

Jabra

Evolve 40 
MS Stereo USB Headband Noise  
cancelling USB connector with mute- 
button and volume control on the cord
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