
Evolve 65e 
Designade för att leverera professionellt  
UC-certifierat ljud på språng

I korthet: 
Jabra Evolve 65e 

• Komfort hela dagen. Missa aldrig ett samtal.

• Professionella UC-certifierade öronsnäckor. Optimalt 
anpassade för användning utanför kontoret. 

• Produktiv vart du än befinner dig. Batteri som räcker hela 
dagen.

• Skräddarsydda ljudinställningar genom Jabra Sound+- 
appen.

• Din favoritmusik när du vill. Koncentration när du behöver. 

Komfort hela dagen. Missa aldrig ett samtal. 
När du måste vara tillgänglig för samtal när som helst behöver du ett 
headset som är bekvämt nog att bäras hela dagen. Evolve 65e har  
en bekväm och lätt nackbygel med tätslutande ovala öronsnäckor. 
Denna design bidrar till maximal komfort och enkel användning,  
så att du kan besvara samtal och lyssna på musik hela dagen:  
oavsett var du är och vad du gör.

Professionella UC-certifierade öronsnäckor. Optimalt anpassade 
för att användas utanför kontoret.  
Evolve 65e är Skype for Business- och UC-certifierade så att du  
kan vara säker på att du alltid kan ta alla dina viktiga samtal.  
Detta headset bidrar med konstant suveränt ljud och samtalskvalitet, 
speciellt när du befinner dig utanför kontoret så att du aldrig behöver 
oroa dig över brus från vinden eller dålig uppkoppling. Anslut till din 
mobiltelefon eller använd Bluetooth-adaptern för att ansluta till datorn.

Produktiv var du än befinner dig. Batteri som räcker hela dagen. 
Håll dig produktiv när du är på språng med ett batteri som ger dig 
upp till 13 timmars laddning. Var du än befinner dig och vad du än 
behöver göra kan du vara säker på att ditt headset håller hela dagen.

Skräddarsytt ljud genom Jabra Sound+-appen. 
Jabra Sound+-appen är det perfekta komplementet till ditt Jabra-
headset. Skräddarsy ljudet med en musik-equalizer, aktivera 
HearThrough när du behöver vara uppmärksam på omgivande  
ljud och uppdatera mjukvaran för att säkerställa att du får ut det  
allra mesta av ditt headset.

Din favoritmusik när du vill. Koncentration när du behöver.  
Jabra-designade högtalare garanterar att din musik låter precis som 
den ska, samtidigt som de tätslutande öronsnäckorna erbjuder passiv 
bullerdämpning och stänger ute bakgrundsljud för att du ska kunna 
hålla koncentrationen uppe. Den inbyggda busylight-lampan 
fungerar som en ”stör ej”-skylt så att dina kollegor runt omkring dig 
enkelt kan se när du inte vill bli avbruten.

Jabra.se/Evolve65e
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Fungerar med

Jabra.com/ANC



1 Endast mobila enheter
2 Beroende på operativsystem
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Funktioner Fördelar Jabra  
Evolve 65e

Anslutning Jabra Link 370 USB-adapter Trådlös räckvidd på upp till 30 meter med dator •
Dubbel Bluetooth®-anslutning för PC, 
mobila enheter Anslut till två Bluetooth®-enheter samtidigt •
Certifieringar Skype for Business, Cisco, Avaya och fler •
Dubbelanslutning till enheter                         Anslut till upp till 8 enheter •

Ljud Mikrofon Bullerdämpande fyrmikrofonsteknologi •
Vindavledande in-ear-design                             Förbättrad vindreducering •

Användning Laddningsbart batteri                              Upp till 13 timmar •
Magneter i öronsnäckorna                     När öronsnäckorna ansluts pausas din musik och dina samtal avslutas eller sätts i 

viloläge •
Busylight Inbyggd Busylight på mikrofonlådan som fungerar som en ”stör ej”-signal •
Ljudkontroll Besvara/avsluta samtal - Avvisa samtal - Aktivera sekretess - Spårningskontroll1 

- Pausa musik1 •
Tillbehör Tre par EarGelsTM i olika storlekar (S/M/L) •
Röstassistans                          Åtkomst med en klick till Amazon Alexa, Siri® och Google AssistantTM 2 •

Kompatibilitet                                   För kompatibilitetsinformation, besök Jabra.se 

Hur du använder

Hur du ansluter 

Busylight låter kollegorna få reda 
på när du inte vill bli avbruten.
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Dator  
Headsetet och Bluetooth-adaptern 
är anslutna och redo att användas. 

Tryck på Multi-function-knappen 
för att starta headsetet. 

.Mobila enheter  
Säkerställ att öronsnäckorna är avstängda 
och håll sedan inne Multi- function-
knappen i 3 sekunder tills LED-lampan 
blinkar blått. Följ ljudinstruktionerna för 
att ansluta till din mobiltelefon.

Hur du ansluter

Välj rätt EarGel och EarWing   
För optimal ljudkvalitet, mixa och matcha de olika EarGel 
och EarWings-storlekarna för att få den bästa passformen 
för just dina öron. 

Magnetiska öronsnäckor. För dem 
smidigt samman när de inte används. 


