סקירת מתחרים

Elite Active 75t

איך אנחנו מנצחים
את המתחרים?

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

Jabra Elite Active 75t

מעוצבות להתאמה מושלמת .שיחות ומוזיקה באיכות מעולה ,עמידות
למים ומעוצבות לספורט*.
JBL REFLECT FLOW

JAYBIRD VISTA

JABRA ELITE ACTIVE 75t

BOSE SOUNDSPORT FREE

BEATS POWERBEATS PRO

סוג האוזניות

True Wireless

True Wireless

Compact True Wireless

True Wireless

True Wireless

תקן Bluetooth

Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0

Bluetooth 4.1

Bluetooth 5.0

זמן שיחה/מוזיקה

 10שעות  20 +טעינה

 6שעות  10 +טעינה

עד  7.5שעות  20.5 +טעינה

 5שעות  10 +טעינה

 9שעות  15 +טעינה

טעינה מהירה

כן –  10דקות ל 60-דקות

כן –  5דקות ל 60-דקות

כן  15 -דקות ל 60-דקות

כן  15 -דקות ל 45-דקות

כן –  5דקות לשעה וחצי

סוג טעינה

Micro USB

USB-C

USB-C

Micro USB

Lightning cable

התאמה בטוחה

Earwings

Earwings

Earwings

Earhooks

תקן עמידות

 IPX7עמידות למים

 IPX7עמידות למים

 IPX4עמידות למים

 IPX4עמידות למים

ביצועי שיחות

מיקרופון אחד

מיקרופון אחד

 4מיקרופונים

 2מיקרופונים

 4מיקרופונים

–

–

AAC

AAC

AAC

כן

לא

כן ,מתכוונן

כן

לא

אקולייזר מותאם אישית כן

כן

כן

לא

לא

תמיכה בעוזר קולי

כן

לא

Amazon Alexa, Siri® ,
™Google Assistant

Google Assistant™ ,
®Siri

®Siri

צימוד מספר מכשירים

לא

לא

כן

לא

כן

משקל כולל

 85גרם

 50גרם

 45גרם

 98גרם

 150.6גרם

גודל רמקול

 5.8מ"מ

 6מ"מ

 6מ"מ

–

–

לחצנים

מגע

פיזי

פיזי

מגע

פיזי

אחריות

שנה

שנה

שנתיים**

שנה

שנה

תכונות  /מוצר
סגנון לבישה

סוללה
וקישוריות

התאמה
ועמידות

קודק שמע

)(AAC + Apt-X

HearThrough

EarGels (S,M,L) +

ציפוי אוחז
 IP57עמידות למים ,לאבק
ולזיעה

ביצועי שמע

תכונות
נוספות

* אוזניות  Elite Active 75tמתאימות לדירוג  IP57ועומדות בטבילה במים נקיים עד לעומק מטר ולמשך  30דקות.
** נדרשת הרשמה לאפליקציה Jabra Sound+

שימו לב :המידע המוצג במסמך זה אינו כולל .למרות מאמצינו ,ייתכן שמידע זה לא יהיה מדויק ,מעודכן או תקף
לנסיבות של כל מקרה .מסמך זה מבוסס על מידע שמקורו באתרי האינטרנט הציבוריים של המותגים נכון ליוני .2019
איננו יכולים לקבל על עצמנו את האחריות לעדכן ,לשנות או להסיר כל חלק במידע במסמך שלנו בכל עת
©  .2019 GN Audio A/Sכל הזכויות שמורות ® Jabraהוא סימן מסחרי רשום של  .GN Audio A/Sהמילה והלוגו
של ® Bluetoothהם סימנים מסחריים רשומים בבעלות  Bluetooth SIG Incוהשימוש בסימנים אלה על ידי
 GN Audio A/Sנעשה ברישיון.

מידע נוסף על האוזניות
jabra.com/eliteactive75t

