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

לפעמים כל מה שצריך הוא מוצר שמעניק את כל החבילה. אוזניות Jabra Elite 75t עם true wireless מעוצבות לשיחות 
ומוזיקה באיכות מעולה, ונבדקו להתאמה מושלמת לאוזן. האוזניות כוללות טכנולוגיית שיחות ב-4 מיקרופונים המסננים באופן פעיל 
את הרעשים המסיחים את הדעת והופכים את השיחות לצלולות וברורות, אפילו בסביבה רועשת או מלאת רוח כמו תחנת רכבת או 

רחוב.

עם עד 28 שעות של סוללה )שמתאפשרות בזכות נרתיק הטענה זמין(, אחריות לשנתיים כנגד אבק או מים, וגישה בלחיצה אחת 
 JBL Free ,Samsung Galaxy Buds מעניקות שילוב של תכונות שאוזניות המתחרים Elite 75t לעוזר הקולי שלכם, אוזניות

Apple Airpods 2 ,True Wireless ו-Bose SoundSport Free לא יכולות לתת במחיר דומה.
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* תלוי במערכת ההפעלה

Jabra Sound+ נדרשת הרשמה לאפליקציה **


