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1 .Elite Active 75t 
מה זה?

Jabra Elite Active 75t מעוצבות להתאמה טובה ולסגנון חיים 
פעיל. בין אם אתם מאחרים לפגוש את החברים או פשוט רצים 

להנאתכם, העיצוב הקומפקטי, ציפוי האוזניות וחיי הסוללה 
הארוכים הופכים את האוזניות הקטנות האלה לשותפות 

מושלמות לדרך.

מוזיקה נפלאה. שמע נפלא בשיחות. התאמה מושלמת 
לאימוני ספורט.

עיצוב   – אלחוטי אמיתי	 מאפיינים חשובים:2

חיי סוללה   – 7.5 שעות )28 שעות בנרתיק ההטענה(	 

עמידות – דירוג IP57 )כלומר, עמיד למים*( עם אחריות של 	 
שנתיים כנגד אבק וזיעה**

שמע   – איכות רמקולים מעולה, עם אקולייזר ניתן להתאמה	 

איכות שיחות   – סינון רעשי רוח ל-4 מיקרופונים	 

 	Bluetooth 5.0 –   Bluetooth גרסת

 אז מה זה 3
 "אלחוטי אמיתי"   – 
?True Wireless

True Wireless הוא הסגנון הגדל והולך היום ומשמעו 
שלאוזניות אין חוטים בכלל, אפילו לא בין האוזניות, או 

מהאוזנייה 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 4
יותר טוב?

לשם התחלה, הקטנו את האוזניות, מאוד. אבל הגודל זה לא 
הכל בחיים…

 Elite 75t ככה יצרנו את צורת האוזנייה המושלמת באוזניות
:Elite Active 75t -ו

פיתחנו מודל סימולציה המבוסס על אלפי סריקות אוזן   א. 
ועל מחקר קפדני

השתמשנו במודל הזה כדי לזהות את אזורי המפתח בתוך  ב. 
האוזן שירוויחו מהנוחות ומהתאמה משופרת

השתמשנו במידע הזה כדי לפתח את הצורה והגודל  ג. 
המיטביים בשלושה ממדים

יצרנו עיצוב של אוזנייה שמתאים ליותר אנשים, ושהוא גם   ד. 
נוח וגם בטוח

שאלות נפוצות



ספרו לי עוד על איכות 5
השיחות…

 Elite -הפתרון שלנו בנוי לפי העיצוב הקולי המוצלח של ה
Active 65t ומכיל את האלגוריתמים המעודכנים ביותר לעיבוד 

אותות דיגיטליים, המסננים את הרעשים סביבכם שמסיחים את 
 דעתכם. בנוסף, לאוזניות יש מיקרופונים המוגנים מרוח 

ב-4 כיוונים   – שניים בכל אוזנייה   – המסננים את רעשי הרקע 
הלא רצויים, ומבטיחים שהשיחות יהיו בהירות ומובנות, בכל 

מקום שבו תהיו.

 מעולה. בואו נדבר 6
על הסוללה.

ל- Jabra Elite Active 75t יש חיי סוללה ממושכים וטעינה 
 מהירה, כדי שתוכלו לשמור על שמע נהדר בכל מקום שתהיו   – 

באוזניים שלכם.

אוזניות   – עד 7.5 שעות	 

נרתיק הטענה   – עד 28 שעות סה״כ	 

טעינה מהירה   – 15 דקות של טעינה מעניקה לכם 60 דקות 	 
של מוזיקה

טעינה מלאה   – שעתיים ו- 20 דקות	 

 יש גם אפליקציה. 7
מה היא עושה?

 אפליקציית +Jabra Sound היא המלווה המושלם של 
ה- Elite Active 75t שלכם, עם תכונות רבות הקיימות רק 

באפליקציה:

מעקב אחרי כושר וביצועים	 

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 HearThrough ובחירה של כמות הרעש בסביבה 	 
שתרצו לשמוע

רגע, מה זה 8
?HearThrough

תכונת HearThrough היא תכונה שמאפשרת לכם לשמוע את 
מה שקורה מסביבכם, מבלי שתצטרכו להוריד את האוזניות או 

לעצור את השמע. היא פועלת בעזרת המיקרופונים הקיימים 
באוזנייה, קולטת דרכם את הצלילים בסביבה ומשמיעה לכם 

אותם דרך האוזניות.

תוכלו לכוון את העוצמה של השמע בסביבה שתרצו לשמוע 
.Jabra Sound+ באפליקציית

מצב HearThrough שימושי במיוחד עבור אנשים שמשתמשים 
באוזניות שלהם מחוץ לבית, משום שהוא מבטל באופן יעיל את 

ההתאמה המבודדת של ה- Elite Active 75t ומאפשר לכם 
לשמוע את סביבתכם בבטחה.
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 טעויות קורות. מה קורה 9
אם אני מאבד אוזנייה?

אנחנו מבינים שדברים לא עובדים תמיד כמתוכנן, ולכן אפשר 
להזמין זוג אוזניות מעמוד האביזרים באתר Jabra. תוכלו 

להשתמש באותו נרתיק הטענה, ולא נדרש להזמין גם נרתיק 
הטענה חדש.

תוכלו לזוז עד 10 מטרים מההתקן המחובר שלכם בזמן שהוא מה הטווח האלחוטי?10
מחובר. כאשר האוזניות נמצאות בשימוש, הן יכולות להיות 

במרחק של עד 20 ס"מ זו מזו.

עם מה האוזניות 11
תואמות?

אוזניות Elite Active 75t תואמות לכל הטלפונים והטאבלטים 
 Jabra ואפליקציית Bluetooth שבהם קיימת אפשרות

.Android -ו iOS תואמת להתקני Sound+

האם ניתן להתחבר 12
למספר מכשירים?

אוזניות Elite Active 75t יכולות 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.

 אפשר להשתמש 13
 Elite Active 75t -ב
עם העוזר הקולי שלי?

אוזניות Elite Active 75t מעניקות גישה בלחיצה אחת לעוזרים 
הקוליים הבאים:

	 Alexa**
	 Siri® 
	 Google Assistant™

שאלות נפוצות

* אוזניות Elite Active 75t מתאימות לדירוג IP57 ועומדות בטבילה במים נקיים עד לעומק מטר ולמשך 30 דקות.
Jabra Sound+ נדרשת הרשמה לאפליקציה **


