דף מידע

Jabra Elite 75t

מעוצבות להתאמה מושלמת .שיחות ומוזיקה באיכות מעולה,
באוזניות קומפקטיות נוחות ומעוצבות.
קומפקטיות ונוחות

חיבור  true wirelessמוכח

האוזניות עוצבו ונבדקו להתאמה מושלמת ,כדי שתוכלו להיות בטוחים
שהאוזניות יישארו באוזניים .עיצוב חדש וקטן יותר הופך את האוזניות
אידיאליות לכל מבנה של אוזן בשעה שהעיצוב הארגונומי הופך אותן
לנוחות באופן יוצא דופן.

עם הדור הרביעי של חיבור  true wirelessשל  ,Jabraהמוזיקה והשיחות
שלכם יהיו יציבים ,ללא חוטים שיפריעו ,וללא סיבה שבגללה לא תוכלו
ליהנות משיחות ומוזיקה באיכות טובה .ללא נפילות שמע ,ללא הפרעות.

שיחות מופלאות בכל מקום

עמידות ,באחריות

הוצאה וקבלה של שיחות היא תמיד חוויה נפלאה ,בכל מקום שלא תהיו,
תודות לטכנולוגיית  4המיקרופונים ,המסננת את הרעשים שסביבכם.
תהיו בטוחים שתוכלו לקבל את השיחה ,אפילו בסביבה רועשת או
בסביבה עם רוח ,לדוגמה ברחוב או בתחנת רכבת.

תהיו מוכנים לכל מה שהחיים מעניקים לכם – בכל מובן – עם דירוג
הגנה של  IP55מפני אבק ומים .כדי להעניק לכם יותר שלוות נפש,
לאוזניות  Jabra Elite 75tיש אחריות של שנתיים* מפני נזקי אבק ומים,
כדי שתוכלו להשתמש בהן בביטחון.

יותר עוצמה ,יותר חופש

גישה בלחיצת כפתור לעוזר הקולי שלכם

שימו אמון בסוללה שבאמת תוכלו לסמוך עליה ,עם עד  7.5שעות
בטעינה בודדת .נרתיק ההטענה ייתן לכם עד שעה של שימוש בסוללה,
אחרי  15דקות של טעינה.

אוזניות  Jabra Elite 75tמאפשרות לכם להתחבר לSiri® ,Alexa** -
או ™ ,Google Assistantומאפשרות לכם גישה מהירה למידע שאתם

המוזיקה שלכם ,הדרך שלכם
האזינו למוזיקה בדיוק כמו שתרצו ,עם אקולייזר ניתן להתאמה אישית.
הורידו את אפליקציית  Jabra Sound+והגדירו את רמות מאפייני
השמע כך שיתאימו להעדפותיכם; בין אם תרצו להעלות את הבאס או
את הצלילים הגבוהים ,המוזיקה שלכם תישמע בדיוק כמו שהיא אמורה
להישמע.

* נדרשת הרשמה לאפליקציה Jabra Sound+
** תלוי במערכת ההפעלה

יבואן רשמי בישראל :ביקונקט טכנולוגיות בע”מ
ת.ד 50 .קריית עקרון טל08-9418222 .
www.bconnect.co.il
Jabra.com/Elite75t

זקוקים לו – מקביעת פגישות ועד מציאת אירועים בקרבת מקום או
האזנה להודעות – ו Bluetooth 5.0 -מאפשר לכם לחבר את האוזניות
שלכם בצורה חלקה לטלפון החכם שלכם.
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כיצד לצמד

כיצד לטעון

עד 7.5

שעות

סוללה
שנייה אחת

28

שעות
עד
נרתיק הטענה
לחצו (למשך שנייה) על הלחצנים שעל שתי האוזניות
כדי להפעיל* ,ולאחר מכן פעלו בהתאם להנחיות
הקוליות כדי לצמד את האוזניות לטלפון שלכם.

איך להשתמש  -שיחות

איך להשתמש – מוזיקה
לחצו x1

לחצו x1

החזיקו

לחצו x2
החזיקו

לחצו x2

קישוריות

שמע

קלות שימוש
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תאימות

לחצו x3

לחצו x1

החזיקו

החזיקו
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תכונה

יתרון

True Wireless

 - Bluetooth 5.0פועל ללא נפילות שמע או הפרעות  -אוזניות דור רביעי של  Jabraעם True Wireless

•

ריבוי חיבורים

צמדו עד  8מכשירים ,וחברו עד  2מכשירים בכל פעם

•

טעינה מהירה

קבלו  60דקות של זמן שימוש בסוללה מ 15-דקות של טעינה בנרתיק ההטענה

•

מיקרופון

טכנולוגיה של  4מיקרופונים לאיכות שמע מעולה ,אפילו בסביבה מלאת רעש ורוחות

•

קודק שמע

SBC, AAC

•

אקולייזר ניתן להתאמה אישית

האזינו למוזיקה שלכם כמו שאתם רוצים עם אקולייזר בהתאמה אישית ,שקיים באפליקציית Sound+

•

סוללה נטענת

עד  28שעות של סוללה עם נרתיק ההטענה

•

בקרת שמע

מענה/סיום שיחה ,דחיית שיחה ,שליטה בעוצמת שמע ,שליטה ברצועות ,השמעה/השהיה של מוזיקה

•

HearThrough

האזינו לעולם סביב מבלי להוריד את האוזניות

•

הפעלת עוזר קולי

גישה בלחיצה אחת ל Siri® ,**Amazon Alexa -וGoogle Assistant™ -

•

אביזרים

 3זוגות של  EarGelsשונים ( )S, M, Lוכבל USB-C

•

צורה חדשה ומשופרת

התאמה מעולה ונוחות כתוצאה מאלפי סריקות מבנה אוזן

•

דירוג IP55

עמידות ואחריות לשנתיים*** מפני נזקי אבק ומים

•

אפליקציות

			
למידע לגבי תאימות היכנסו לאפליקציית Jabra Sound+

* כאשר מוציאים מהנרתיק
** תלוי במערכת ההפעלה
*** נדרשת הרשמה לאפליקציה Jabra Sound+

 .© 2019 GN Audio A/Sכל הזכויות שמורות Jabra® .הינו סימן מסחרי
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