DATA SHEET

Jabra Elite 75t

Ontworpen om te passen. Geweldige gesprekken
en muziek, ontworpen voor compact comfort.
Compact comfort

Bewezen echt draadloze connectiviteit

Ontworpen en getest voor een veilige pasvorm, zodat u er altijd
op kunt vertrouwen dat uw oordopjes op hun plaats blijven
zitten. Een nieuw, kleiner ontwerp maakt ze ideaal voor elk type
oor, terwijl ze uitzonderlijk comfortabel zijn dankzij de
ergonomische vorm.

Met Jabra's 4e generatie echt draadloze connectiviteit zijn uw
muziek en gesprekken altijd stabiel en heeft u geen last van
kabels. Zo kunt u ononderbroken genieten van gesprekken en
muziek. Geen geluidsuitval, geen onderbrekingen.

Geweldige gesprekken, waar u ook bent
Bellen en gebeld worden is altijd een geweldige ervaring, waar
u ook bent, dankzij de verbeterde 4-microfoontechnologie, die
storende geluiden om u heen elimineert. U kunt er zeker van
zijn dat u die oproep aan kunt nemen, zelfs in rumoerige of
winderige omgevingen, zoals op straat of in een treinstation.

Meer kracht, meer vrijheid
Een batterij waarop u echt kunt vertrouwen, met tot 7,5 uur op
een enkele lading. De handige oplaadhouder geeft u in totaal
28 uur batterijduur, en de snellaadfunctie geeft u een uur
batterijduur met slechts 15 minuten opladen.

Uw muziek, op uw manier
Laat uw muziek precies zo klinken als u wilt, met een
regelbare equalizer. Download simpelweg de Jabra Sound+app en stel de niveaus in naar uw voorkeur; of u nu de lage of
hoge tonen wilt versterken, uw muziek klinkt altijd precies
zoals het moet.

Duurzaamheid, gegarandeerd
Wees klaar voor wat voor dag u ook te wachten staat - letterlijk
- dankzij IP55-bescherming tegen stof en water. Voor nog meer
gemoedsrust wordt de Jabra Elite 75t geleverd met 2 jaar
garantie* tegen stof- en waterschade, zodat u het product met
vertrouwen kunt dragen.

Met één druk op de knop toegang tot uw
voice-assistent
Met de Jabra Elite 75t kunt u verbinding maken met Alexa, Siri®
of Google Assistant™, zodat u snel toegang hebt tot de
benodigde informatie – van het plannen van afspraken tot het
vinden van evenementen in de buurt of het voorlezen van uw
berichten, en Bluetooth 5.0 stelt u in staat om de Elite 75t
naadloos te verbinden met uw smartphone.

* Registratie met de Jabra Sound+-app vereist
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Koppelen

Opladen
Tot

7,5 uur

batterij
1 sec.

28

Tot
uur
Onderweg opladen

Houd de toetsen op beide linkeroordopjes 1
seconde ingedrukt om ze aan te zetten*. Volg
vervolgens de gesproken instructies om te
koppelen met uw telefoon.

Gebruiksinstructies gesprekken

Gebruiksinstructies - muziek
Druk x1
Druk x1

Vasthouden

Druk x2
Vasthouden

Druk x2
Druk x3

Druk x1

Vasthouden

Vasthouden

Audio

Voordeel

Echt draadloze vormfactor

Bluetooth 5.0 - geen geluidsuitval of onderbrekingen - Jabra 4e generatie echt draadloos

•

Multi-verbinding

Koppel tot 8 apparaten, maak verbinding met 2 tegelijk

•

Snel opladen

Krijg 60 minuten batterijduur met 15 minuten opladen in de oplaadhouder

•

Microfoon

4-microfoontechnologie voor superieure gesprekskwaliteit, zelfs in rumoerige of
winderige omgevingen

•

Audio-codecs

SBC, AAC

•

Regelbare equalizer

Hoor uw muziek op uw manier met een regelbare equalizer, beschikbaar in de Sound+app

•

Tot 28 uur batterijduur met de oplaadhouder

•

Regeling geluid

Oproep beantwoorden/beëindigen – oproep weigeren – volumeregeling – bediening
muziek – muziek afspelen/pauzeren

•

HearThrough

Hoor de buitenwereld zonder de oordopjes te verwijderen

•

Ondersteuning voor Voiceassistenten

Amazon Alexa, Siri® en Google Assistant™ met één druk op de knop

•

Accessoires

3 verschillende maten EarGels (S, M, L) en USB-C-kabel

•

Nieuwe verbeterde vorm

Veilige pasvorm en comfort dankzij duizenden oorscans

•

IP55-classificatie

Duurzaam met 2 jaar garantie tegen water en stof

•

Gebruiksgemak Oplaadbare batterij

Compatibiliteit Apps
*
**

**

Kijk voor compatibiliteitsinformatie in de Jabra Sound+-app

Uit de verpakking verwijderd
Registratie met de Jabra Sound+-app vereist
© 2019 GN Audio A/S. Alle rechten voorbehouden.
Jabra is een geregistreerd handelsmerk van GN Audio A/S.
Bluetooth -woordmerk en -logos zijn gedeponeerde handelsmerken van
Bluetooth SIG, Inc. en enig gebruik van dergelijke merken door GN Audio A/S geschiedt onder licentie.
®
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