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ELITE ACTIVE 75t

Ontworpen voor een veilige pasvorm.
Geweldige muziek en gesprekken, waterdicht en
ontworpen voor sport.*
Veilige pasvorm voor actieve lifestyles

Blijf veilig onderweg

Ga overal heen, doe wat u wilt, zonder angst dat u een oordopje
verliest. De Elite Active 75t oordopjes zijn compact en comfortabel, en getest voor een veilige pasvorm en met een speciale
coating voor extra grip.
Ze zijn ontworpen om op hun plek te blijven, zelfs als u tot het
uiterste gaat.

HearThrough-modus maakt gebruik van de 4 ingebouwde
microfoons om het geluid om u heen op te pikken en af te spelen
via de luidsprekers van uw oordopjes. Zo hoeft u niet te
onderbreken waar u naar luistert om te kunnen horen wat er om u
heen gebeurt. Gebruik de aanpasbare schuifregelaar in de
Jabra Sound+-app om te personaliseren hoeveel omgevingsgeluid
u hoort. HearThrough werkt wanneer u audio beluistert en tijdens
gesprekken, maar ook wanneer u niets afspeelt.

Duurzaam en waterdicht, gegarandeerd
De Elite Active 75t heeft de IP57-classificatie, met een garantie
van 2 jaar tegen schade door stof en zweet**. De oordopjes zijn
ook waterdicht*. Draag ze de hele dag lang, in de bus of trein, in
de sportschool en weer thuis, zonder dat u zich zorgen hoeft te
maken dat het gaat regenen.

Geweldige gesprekken, waar u ook bent
Bellen en gebeld worden is altijd een geweldige ervaring, 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 omgevingen, zoals de sportschool.

Meer kracht, meer vrijheid

Snelle toegang tot uw voice-assistent

Met een batterijduur tot 7,5 uur en in totaal 28 uur met de handige oplaadhouder, blijven deze oordopjes maar gaan. En dankzij de
snelle laadfunctie krijgt u met slechts 15 minuten opladen tot een
uur gebruiksplezier. Zelfs met een bijna lege batterij kunt u binnen
enkele minuten weer naar muziek luisteren en gesprekken voeren.

Nu een antwoord nodig? Met een dubbele tik toegang tot Amazon Siri® en Google AssistantTM om snel de informatie te krijgen
die u nodig hebt - van afspraken plannen, tot evenementen in de
buurt vinden of uw beste vriend bellen. En met Bluetooth 5.0 kunt
u probleemloos verbinding maken met uw Android- of Apple-apparaat.

OPLADEN

KOPPELEN

Tot
1 sec.

7,5 uur

batterijduur

Tot

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

28 uur

opladen onderweg

GEBRUIKSINSTRUCTIES - GESPREKKEN

GEBRUIKSINSTRUCTIES - MUZIEK
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Vasthouden

(HearThrough)

Druk x1

Druk x2

Druk x2

Druk x3

(Sidetone)
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Connectiviteit

Druk x2

KENMERKEN

VOORDELEN

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

Geluidsisolerende pasvorm

Limiet achtergrondgeluid

HearThrough

Hoor de buitenwereld zonder de oordopjes te verwijderen

Gesprekstechnologie met
4-microfoons

Geluidsonderdrukking op uitgaand audiosignaal

AAC en SBC audiocodecs

Verbeterde geluidsprestaties

Regelbare equalizer

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

MySound***

Pas uw muziek aan aan uw luisterprofiel, beschikbaar in de Jabra Sound+-app

Oplaadbare batterij

Tot 28 uur batterijduur met de oplaadhouder

Draadloos opladen ingeschakeld

Werkt met Qi-compatible draadloze oplaadpad. Draadloze oplader niet inbegrepen

Regeling geluid

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

Ondersteuning voor
Voice-assistenten

Directe toegang tot Siri® en Google Assistant™

Accessoires

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

Nieuwe verbeterde vorm

Veilige pasvorm voor actief gebruik en comfort dankzij duizenden oorscans

IP57-classificatie

Duurzaam met 2 jaar garantie tegen stof en zweet**

Apps

Kijk voor compatibiliteitsinformatie in de Jabra Sound+-app

* De Elite Active 75t oordopjes zijn IP57-gecertificeerd en dus bestand tegen maximaal 30 minuten in maximaal 1 meter zoetwater
** Registratie met de Jabra Sound+-app vereist
*** MySound beschikbaar vanaf mei 2020
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