
Neem geen genoegen met minder. 

Advanced Active Noise Cancellation™-technologie van Jabra geeft 

u de volledige controle. Met een speciale ANC-chip om de volledig 

aanpasbare digitale ANC te voeden, dubbele schuifregelaars 

waarmee u aanpassingen kunt maken tussen volledige ANC, volledige 

transparantie met HearThrough-modus en ieder mogelijk niveau 

daartussen. En omdat het Jabra-tech is, zit het allemaal in een heel 

compact ontwerp, zodat u ook op het formaat niet hoeft in te leveren.

Groots geluid. Klein formaat.

De sleutel tot het maken van een geweldig paar echte draadloze 

oordopjes met ANC is dat er niet op het formaat hoeft te worden 

ingeleverd. Deze oordopjes voldoen aan alle voorwaarden, met de  

12-mm luidsprekers, de krachtige bas, een aanpasbare equalizer en AAC- 

en SBC-codecs voor rijk, gedetailleerd geluid in een echt compact design.

Niet alleen woorden.

We hebben drie professionele microfoons in elk van deze kleine oordopjes 

gestopt. Daarna voegden we zijtoon toe, zodat u bij gesprekken uw eigen 

stem natuurlijker hoort, naast onze nieuwste en meest geavanceerde 

windbeschermingsalgoritmes, zodat uw gesprekken aan helderheid niets 

tekort komen. 

Beste oordopjes.

U krijgt met ANC aan tot 5,5 uur op één enkele lading. Met een oplading via 

de compacte oplaadhouder krijgt u in totaal tot 25 uur. Als u ze zonder ANC 

en HearThrough gebruikt, haalt u er nog meer uit: tot maar liefst 7 uur in de 

oordopjes en in totaal tot 31 uur in de houder. De houder is Qi-gecertificeerd 

voor draadloos opladen en de oordopjes worden snel opgeladen, zodat u in 

slechts 15 minuten maar liefst een uur speeltijd krijgt.

Duizenden oren bestudeerd.

Voor de ontwikkeling van Elite 85t hebben we duizenden oren gescand. 

Een halfopen ontwerp met ventilatieopeningen voorkomt drukopbouw 

in het oor, terwijl gladde, ovaalvormige siliconen EarGels™ in drie maten 

een veilige afdichting creëren, waardoor de muziekkwaliteit wordt 

verbeterd en uw oren de hele dag goed blijven aanvoelen.

Als het zwaar wordt, staat Jabra voor u klaar.

Bij de ontwikkeling van deze kleine oordopjes hebben we niets ingeleverd 

op de kracht en duurzaamheid van de materialen. Ze moesten lang 

meegaan en waterbescherming van IPX4-classificatie krijgen, plus 2 jaar 

uitgebreide garantie tegen stof en water**.

MySound is uw sound.

Onze baanbrekende technologie, MySound, optimaliseert en configureert 

uw geluid vakkundig via een gehoortest in de app en kalibreert het 

vervolgens in uw oordopjes. Het resultaat is dat uw muziek perfect op 

uw individuele luisterprofiel is afgestemd, dat u vervolgens zelf in de 

aanpasbare equalizer nog verder kunt instellen.

U bepaalt.

Met de MyControls-functie in de Sound+-app kunt u de functies van de 

knoppen aan uw wensen aanpassen. Dat betekent dat u nu zelf kunt 

bepalen hoe u uw knoppen gebruikt om nummers te starten en over te 

slaan, oproepen te beantwoorden en te weigeren, en nog veel meer, direct 

vanuit de app.

Ondersteuning voor Voice-assistenten.

Elite 85t werkt met Amazon Alexa, Siri® en Google AssistantTM, zodat u uw 

favoriete voice-assistent kunt aanspreken.

Meer dan standaard.

Uw Elite 85t oordopjes klinken geweldig zoals ze uit de verpakking komen, 

maar ze zullen nóg beter klinken als u de Sound+-app downloadt, dankzij 

MySound en MyControls, gespreksinstellingen, de personalisatie-opties 

van de aanpasbare equalizer en nog veel meer. 

Nog betere oordopjes

Met onze nieuwste software-updates personaliseert u de oordopjes als 

nooit tevoren. Test uw pasvorm met MyFit voor een optimale afdichting 

en dus geluidskwaliteit. Of verander de naam van uw oordopjes en kies de 

soundmodes die ze doorlopen als u onderweg de knop indrukt voor een 

échte persoonlijke gebruikersbeleving.
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Ontworpen voor ongekend goede gesprekken en muziek. Volledig 
instelbare Advanced Active Noise Cancellation™ van Jabra in een 
compact, echt draadloos design.
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DE OORDOPJES KOPPELEN DE OORDOPJES OPLADEN

Houd de toetsen op beide oordopjes 3 

seconden ingedrukt en volg vervolgens de 

gesproken instructies om te koppelen met uw 

telefoon.

GEBRUIKSINSTRUCTIES – GESPREKKEN* GEBRUIKSINSTRUCTIES – MUZIEK*
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3 sec.

Tot 5,5 uur batterijduur

 (met ANC aan)

Tot 25 uur opladen onderweg  

(met ANC aan)

(Voice-assistent) 

(ANC, HearThrough)

KENMERKEN VOORDELEN

Connectiviteit Bluetooth 5.1 Geen geluidsuitval of onderbrekingen – Jabra 5de generatie volledig draadloos

Multi-verbinding Koppel tot 8 apparaten, maak verbinding met 2 tegelijk

Audio Jabra Advanced Active Noise Cancellation (ANC)™ Volledig aanpasbare ANC geeft u de volledige controle over uw niveau van ruisonderdrukking

Instelbare HearThrough Met volledig instelbare HearThrough kunt u uw omgeving nog horen zonder uw oordopjes uit te doen

6-microfoontechnologie Ruisonderdrukking voor ontvangen stemgeluid bij oproepen en windbescherming bij uitgaand stemgeluid

AAC en SBC audiocodecs Verbeterde geluidservaring

Regelbare equalizer Hoor uw muziek op uw manier met een regelbare equalizer, beschikbaar in de Jabra Sound+-app

MySound Pas uw muziek aan uw persoonlijke luisterprofiel aan in de Jabra Sound+-app

Gebruiksgemak Oplaadbare batterij Tot 25 uur batterijduur met de oplaadhouder (ANC aan)

Snel opladen Krijg 60 minuten batterijduur met 15 minuten opladen in de oplaadhouder

Qi-gecertificeerd voor draadloos opladen Compatibel met draadloze oplaadpads met Qi-functionaliteit (draadloze oplader niet inbegrepen)

MyControls Configureer uw knopfuncties via MyControls in de Sound+-app

Ondersteuning voor Voice-assistenten Werkt met Alexa, Siri® en Google Assistant™

Ontwerp en 

comfort
Halfopen ontwerp met openingen voor 

drukverlaging

Verbetert het comfort door drukopbouw in het oor te verlichten en verbetert de belervaring door het 

isolerende "oordopje"-effect dat vaak voorkomt bij in-ear headphones te verminderen, voor een betere 

spraakervaring

Accessoires 3 paar ovalen siliconen EarGels (S, M, L) en een USB-C-kabel

Duurzaamheid IPX4-geclassificeerde oordopjes Gemaakt van hoogwaardige, duurzame materialen met 2 jaar garantie tegen stof en water** 

App Jabra Sound+ Toegang tot MyControls, MySound, gespreksinstellingen en meer

* Knopfuncties kunnen opnieuw worden geconfigureerd met behulp van MyControls in de Jabra Sound+-app

** Registratie met de Jabra Sound+-app vereist
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