שאלות נפוצות

Jabra Elite 75t

מה אנשים שואלים?

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

שאלות נפוצות

1
2
3
4

.Jabra Elite 75t
מה זה?

ל Jabra Elite 75t -יש התאמה נפלאה ,עיצוב קומפקטי וחדש,
הן בנויות בצורה נוחה ומאחוריהן הרבה מחקר .ואנחנו מתכוונים
להרבה מחקר ,כולל אלפי סריקות אוזניים ובדיקה קפדנית של
המשתמשים .אוזניות אלחוטיות אמיתיות שמתאימות לאוזן כמו
חלום ,ושומרות על איכות מעולה של שיחות ומוזיקה ,שJabra-
ידועה בהם.

מאפיינים חשובים:

•עיצוב– אלחוטי אמיתי
•חיי סוללה–  7.5שעות ( 28שעות בנרתיק ההטענה)
•עמידות דירוג  IP55עם אחריות של שנתיים כנגד אבק ומים
•שמע– איכות רמקולים מעולה ,עם אקולייזר ניתן להתאמה
•איכות שיחות– סינון רעשי רוח ל 4-מיקרופונים
•גרסת Bluetooth 5.0 –Bluetooth

אז מה זה
"אלחוטי אמיתי"–
?True Wireless

 True Wirelessהוא הסגנון היום שמשמעותו שלאוזניות אין
חוטים בכלל ,לא בין האוזניות ,או מהאוזניה למכשיר.
למה זה טוב?
האזנה למוזיקה ,בבית או בדרכים ,היא חוויה הרבה יותר
פשוטה כאשר אתם לא מסתבכים כל הזמן בחוטים של
האוזניות שלכם.

נוח .עד כמה זה
יותר טוב?

לשם התחלה ,הקטנו את האוזניות ,מאוד .אבל הגודל זה לא
הכל בחיים…
ככה יצרנו את צורת האוזניה המושלמת:
א .פיתחנו מודל סימולציה המבוסס על אלפי סריקות אוזן
ועל מחקר קפדני
ב .השתמשנו במודל הזה כדי לזהות את אזורי המפתח בתוך
האוזן שירוויחו מהנוחות ומהתאמה משופרת
ג .השתמשנו במידע הזה כדי לפתח את הצורה והגודל
המיטביים בשלושה ממדים
ד .יצרנו עיצוב של אוזניה שמתאים ליותר אנשים ,ושהוא גם
נוח וגם בטוח
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מעולה .בואו נדבר
על הסוללה.

ל Jabra Elite 75t -יש חיי סוללה ממושכים וטעינה מהירה,
כדי שתוכלו לשמור על שמע נהדר בכל מקום שתהיו–
באוזניים שלכם.
•אוזניות– עד  7.5שעות
•נרתיק הטענה– עד  28שעות סה״כ
•טעינה מהירה–  15דקות של טעינה מעניקה לכם  60דקות
של מוזיקה
•טעינה מלאה– שעתיים ו 20 -דקות

ספרו לי עוד על איכות
השיחות…

ה Elite 75t -מתבסס על האיכות הטובה ביותר לשיחות
ולחוויית מוזיקה שהכרתם ב ,Jabra Elite 65t -עם
האלגוריתמים המעודכנים שלנו לעיבוד אותות.
לאוזניות יש מיקרופונים המוגנים מרוח ב 4-כיוונים– שניים
בכל אוזניה– המסננים את רעשי הרקע הלא רצויים ,ומבטיחים
שהשיחות יהיו בהירות ומובנות ,בכל מקום שבו תהיו.

יש גם אפליקציה.
מה היא עושה?

אפליקציית  Jabra Sound+היא המלווה המושלם של
ה Elite 75t -שלכם ,עם תכונות רבות הקיימות רק באפליקציה:
•בחירת העוזר הקולי שלכם
•התאמה אישית של המוזיקה שלכם בעזרת האקולייזר
•כוונון הגדרות השיחה שלכם
•מעקב אחר רמת המתח שנשארה בסוללה
•עדכון גרסת קושחה
•הפעלת  HearThroughובחירה של כמות הרעש בסביבה
שתרצו לשמוע

רגע ,מה זה
?HearThrough

תכונת  HearThroughהיא תכונה שמאפשרת לכם לשמוע את
מה שקורה מסביבכם ,מבלי שתצטרכו להוריד את האוזניות או
לעצור את השמע .היא פועלת בעזרת המיקרופונים הקיימים
באוזניה ,קולטת דרכם את הצלילים בסביבה ומשמיעה לכם
אותם דרך האוזניות.
תוכלו לכוון את העוצמה של השמע בסביבה שתרצו לשמוע
באפליקציית .Jabra Sound+
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אפשר להשתמש
ב Elite 75t -עם
העוזר הקולי שלי?

אוזניות  Elite 75tמעניקות גישה בלחיצה אחת לעוזרים
הקוליים הבאים:
**•	 Alexa
®•	 Siri
™•	 Google Assistant
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האם אפשר להשתמש
באוזניה אחת בכל פעם?

כן .תוכלו להשתמש באוזניה הימנית לבדה לשמיעת מוזיקה
ולקבלת שיחות– תצטרכו להשתמש בטלפון החכם שלכם כדי
לשלוט על העברת הרצועות ועל עוצמת השמע.
אם תסירו את האוזניה השמאלית כאשר אתם מאזינים
למוזיקה ,המוזיקה תושהה באופן אוטומטי .תוכלו להמשיך
לשמוע מוזיקה באוזניה הימנית בלחיצה על הלחצן שעל
האוזניה .כדי להמשיך להאזין בשתי האוזניים ,הכניסו את
האוזניה השמאלית בתוך  60שניות.
אם אתם לא אוהבים את תכונת ההשהיה האוטומטית ,תוכלו
להפסיק אותה באפליקציית  ,Jabra Sound+וכך הוצאת
האוזניה השמאלית לא תפריע להאזנה שלכם.
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טעויות קורות .מה קורה
אם אני מאבד אוזניה?

אנחנו מבינים שדברים לא עובדים תמיד כמתוכנן ,ולכן אפשר
להזמין זוג אוזניות מעמוד האביזרים באתר  .Jabraתוכלו
להשתמש באותו נרתיק הטענה ,ולא נדרש להזמין גם נרתיק
הטענה חדש.

מה הטווח האלחוטי?

תוכלו לזוז עד  10מטרים מההתקן המחובר שלכם בזמן שהוא
מחובר .כאשר האוזניות נמצאות בשימוש ,הן יכולות להיות
במרחק של עד  20ס"מ זו מזו.

עם מה האוזניות
תואמות?

אוזניות  Elite 75tתואמות לכל הטלפונים והטאבלטים שבהם
קיימת אפשרות  Bluetoothואפליקציית Jabra Sound+
תואמת להתקני  iOSו.Android -

האם ניתן להתחבר
למספר מכשירים?

אוזניות  Elite 75tיכולות להיות מחוברות ל 2-מכשירים באותו
הזמן .אם נכנסת שיחה ,החיבור למכשיר השני יושהה באופן
זמני עד שהשיחה תסתיים ,כדי לוודא את חווית השיחה הטובה
ביותר.
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* נדרשת הרשמה לאפליקציה Jabra Sound+

** תלוי במערכת ההפעלה

