
EVOLVE2 BUDS

Professionele gesprekken  
om mee te nemen.  
Volledig draadloze  
oordopjes, ontworpen  
voor hybride werken.

Technologie voor een nieuw 
ritme in het leven

DATA SHEET
UC - GECERTIFICEERD

GEAVANCEERD BLUETOOTH MULTIPOINT
Als je op meerdere locaties werkt, heb je vaak ook meerdere 
apparaten. Het geavanceerde Bluetooth Multipoint maakt je dat 
makkelijker: je blijft verbonden met je laptop én je smartphone 
tegelijk. Afwisseling is nog nooit zo makkelijk geweest.

UNIFIED COMMUNICATIONS (UC)
Je ervaring met UC-platforms voor virtueel vergaderen wordt beter 
met een gecertificeerd apparaat. Evolve2 Buds zijn ook nog eens 
speciaal ontworpen, geoptimaliseerd en gecertificeerd voor gebruik 
met je platforms, dankzij de professionele USB-adapter. 
Betere verbinding. Betere gesprekskwaliteit.

JABRA MULTISENSOR VOICE™
Als je onderweg werkgesprekken voert, kun je last hebben van 
achtergrondgeluid. Jabra MultiSensor Voice™ gebruikt een slimme 
combinatie van vier microfoons, botgeleidingssensors en 
geavanceerde algoritmen om storend achtergrondgeluid te 
verminderen. Het opent veel meer mogelijkheden voor waar je je 
volgende gesprek aanneemt.

PLUG-AND-PLAY USB
Deze krachtige kleine USB-adapter versterkt en stabiliseert je 
verbinding, met minder uitval en tot 20 meter draadloos bereik. 
Het is je nieuwe geheime wapen.

ULTRA-COMPACT ONTWERP
Onze database van 62.000 oorscans is waarschijnlijk een van de 
grootste ter wereld. Samen met onze unieke statistische 
modelleringsmethoden heeft deze ons in staat gesteld onze kleine 
oordopjes te ontwerpen die op maat gemaakt lijken te zijn. 
Superklein en duurzaam: deze waterbestendige oordopjes 
kunnen altijd met je mee, weer of geen weer.

TOT 33 UUR BATTERIJDUUR
Evolve2 Buds berg je op in een makkelijk meeneembare houder, ze 
gaan tot wel 33 uur mee zonder opladen. En als ze toch dreigen 
leeg te raken, kun je ze met de snellaadfunctie binnen vijf minuten 
weer een uur vermogen geven. De houder is Qi-gecertificeerd voor 
draadloos opladen en als je de bundel koopt, is de draadloze 
oplaadpad inbegrepen. Ze werken net zo hard als jij.

GELUIDSONDERDRUKKING
De winnende combinatie van een goede pasvorm en geluidsisolatie 
met Active Noise Cancellation (ANC) kun je altijd een rustig 
moment vinden als je er een nodig hebt. Met de MyFit-functie in de 
Jabra Sound+-app kun je de optimale afsluiting vinden voor 
maximale ANC-prestaties. Het is tijd om je denkruimte te 
heroveren.

HEARTHROUGH
Intuïtieve HearThrough-technologie gebruikt de ingebouwde 
microfoons om geluiden om je heen op te pikken en in je oren af te 
spelen, waarbij je je oordopjes gewoon kunt laten zitten. 
Perfect voor koffie bestellen, boarding-oproepen en  
“Waar is het dichtstbijzijnde metrostation?”

GEHOORBESCHERMING
Als je vaak aan de telefoon bent, is het zaak dat je je gehoor 
beschermt. Jabra SafeTone™ en SafeTone™ G616 monitoren 
gemiddelde geluidsniveaus en zijn voorzien van PeakStop™ om je 
gehoor te beschermen tegen plotselinge, luide geluidspieken. 
Jij kunt ontspannen; wij staan voor je klaar. 



KENMERKEN VOORDELEN
Connectiviteit Laptop, telefoon, tablet Jabra Link 380 Bluetooth®-adapter met USB-A of USB-C. Tot 20 meter draadloos bereik naar de computer, met 

aanzienlijk verbeterde dekking en minder uitval

Geavanceerd Bluetooth Multipoint Twee Bluetooth-apparaten tegelijk verbinden, bijvoorbeeld mobiel apparaat en laptop

Koppelen met meerdere apparaten Koppel tot 8 apparaten, blijf verbonden met twee apparaten tegelijk

Audio MultiSensor Voice™ Richtmicrofoons, botgeleidingssensors en geavanceerde Jabra algoritmen verminderen achtergrondgeluid

Active Noise Cancellation (ANC) Aanpasbare ANC geeft u de volledige controle over uw niveau van ruisonderdrukking

Instelbare HearThrough Met aanpasbare HearThrough kunt u uw omgeving nog horen zonder uw oordopjes uit te doen

Geluidsisolerend ontwerp Ontworpen om geluiden van buiten te onderdrukken

AAC en SBC Codecs Verbeterde muziekervaring

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

MyFit MyFit test de afdichting van je oordopjes voor verbeterde ANC en beter geluid

Software-integratie Extra functies beschikbaar via Sound+ app, Jabra Direct en Jabra Xpress

Toegang tot voice assistant Snel toegang tot uw voice-assistant, met slechts één druk op de knop

Gebruiksgemak Mono modus Gebruik voor de flexibiliteit het rechter- of linkeroordopje apart

Oplaadbare batterij Tot 8 uur batterijduur van de oordopjes en tot 33 uur met de oplaadhouder

Snel opladen Met 5 minuten opladen krijg je tot een uur batterijvermogen 

Draadloos opladen Compatibel met draadloze oplaadpads met Qi-functionaliteit (draadloos oplaadpad inbegrepen en bundel)

MyControls Configureer uw knopfuncties via MyControls in de Sound+-app

Je apparaat een naam geven Gebruik de Jabra Sound+ app of Jabra Direct-software om je oordopjes een naam te geven, zodat je ze niet over 
het hoofd ziet

Ondersteunt Voice assistants Kies je favoriete voice assistant in de Jabra Sound +-app, Alexa ingebouwd*, instellen in MyControls

Ontwerp en 
comfort

Gesloten oordopjesontwerp Ontworpen voor een afgedichte pasvorm die helpt bij geluidsisolatie

Accessoires 3 paar ronde siliconen EarGelsTM (S, M, L), een oplaadhouder en een USB-A- naar USB-C-oplaadkabel**

Duurzaamheid IP57 Waterdicht en stofbestendig, gemaakt van hoogwaardige, duurzame materialen met twee jaar garantie

App Jabra Sound+ Toegang tot regelbare EQ, Find my Jabra en firmware-update

Varianten UC- en MS-versies Keuze uit UC- of Microsoft Teams-versies

Certificeringen Grote communicatieplatforms Werkt met grote UC-platforms (Unified Communications)
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GEBRUIK 
LINKS RECHTS

Koop de bundel en je krijgt de 
draadloze oplaadpad erbij

* Knopfunctie is opnieuw te configureren via MyControls in de Jabra Sound+ app   **Koop de bundel met het draadloze oplaadpad inbegrepen
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OPLADEN KOPPELEN AAN LAPTOP
Koppel de oordopjes aan je laptop door de vooraf 
gekoppelde USB-adapter aan te sluiten en je kunt 
meteen aan de slag.

KOPPELEN AAN SMARTPHONE
Houd de toetsen op beide oordopjes 
3 seconden ingedrukt en volg vervolgens 
de gesproken instructies om te koppelen 
met uw telefoon.

3 seconden

(ANC,  
HearThrough)

Plug-and-play

(Voice assistant)


