
Wspaniałe dopasowanie. Wyjątkowa trwałość. 

Te słuchawki douszne zaprojektowano dla każdych możliwych 
warunków treningu dzięki bezpiecznemu, aktywnemu dopasowaniu 
i stopniowi ochrony IP57, zabezpieczającemu przed wodą i potem. 
W dodatku z 2-letnią gwarancją* nigdy nie będziesz musiał się 
martwić o tym, że Twoi znajomi z siłowni Cię zawiodą.

Pozostań w strefie 

Aktywne Wyciszanie Szumów (ANC) blokuje niepożądane dźwięki za 
jednym dotknięciem przycisku, abyś pozostał zanurzony w muzyce. 
Nieważne, czy chodzi o wygłuszenie systemu nagłośnienia na siłowni, 
czy wyciszenie odgłosów otoczenia w miejskiej dżungli, system ANC 
pomaga Ci dostać się do – a co najważniejsze pozostać – w strefie.

Dostosuj swój dźwięk 

Bez względu na to, czy chcesz podbić basy, czy wzmocnić wysokie 
tony, Jabra Elite 4 Active umożliwia Ci dopasowywanie dźwięku do 
Twoich list odtwarzania, towarzyszących treningom. Zwyczajnie 
pobierz aplikację Jabra Sound+ i ustaw korektor dźwięku zgodnie  
z własnymi preferencjami, a potem aktywuj odtwarzanie ze Spotify 
Tap** dla natychmiastowego, bezproblemowego kontaktu z muzyką, 
która zapewni Ci energię do działania.

Bądź w gotowości z HearThrough 

Za jednym dotknięciem przycisku HearThrough (tryb nasłuchu) 
wykorzystuje wbudowane mikrofony, aby wychwytywać dźwięki 
wokół Ciebie i odtwarzać je w Twoich słuchawkach dousznych, abyś 
nie stracił kontaktu ze światem. Idealna opcja na chwilę, gdy musisz 
być świadom ruchu ulicznego, biegając po mieście.

Wyraźne połączenia w hałaśliwych miejscach 

Dzięki czterem wbudowanym mikrofonom, osłoniętym specjalną 
siatką z myślą o dodatkowej ochronie przez odgłosami wiatru, 
będziesz brzmieć głośno i wyraźnie podczas każdej rozmowy. 
Nieważne, jak hałaśliwe będzie Twoje otoczenie. Począwszy od 
biegu po zatłoczonej ulicy, a kończąc na wyciskaniu na siłowni. 

Idealne w sporcie. I w życiu. 

Ergonomiczna, pozbawiona skrzydełek zausznych konstrukcja, 
sprawia, że Elite 4 Active to wygodne i dyskretne słuchawki douszne 
– idealne dla każdego aktywnego stylu życia. Zatem bez względu  
na to, czy ćwiczysz, czy się relaksujesz, zyskujesz wszelkie korzyści 
sportowych słuchawek dousznych, które są zamknięte w konstrukcji 
dopasowującej się bezproblemowo do Twojego życia w 
nieustannym ruchu. 

Małe rozmiary. Duża moc. 

Słuchawki douszne Elite 4 Active gwarantują do 7 godzin 
nieprzerwanego odtwarzania. Trzymaj je w futerale, a będą działać 
nawet do 28 godzin, a jeśli bateria wyładuje się, gdy będziesz poza 
domem lub biurem, wygodna funkcja szybkiego ładowania zapewni 
Ci całą godzinę muzyki po 10 minutach ładowania.

Używaj dowolnej słuchawki w trybie mono 

Tryb mono pozwala na korzystanie niezależnie z dowolnej słuchawki 
dousznej. Schowaj tę, której nie używasz, w futerale i wydłuż czas 
pracy baterii poprzez używanie jednej słuchawki i ładowanie drugiej.

Bezproblemowa łączność 

Wszystko, czego potrzebujesz dla bezproblemowego, pozbawionego 
utrudnień treningu, jest na wyciągnięcie ręki. Wybierz ustawienia  
w aplikacji Sound+ i ciesz się natychmiastowym dostępem do 
odtwarzania ze Spotify Tap oraz do wbudowanej Alexy** bez 
gorączkowego szukania telefonu. Ponadto z Google Fast Pair 
(Szybkim Parowaniem Google)** możesz sparować swoje słuchawki 
douszne z urządzeniem opartym o system Android w ciągu kilku 
sekund.

ELITE 4 ACTIVE
Zaawansowana inżynieria dźwięku. Bezpieczne, aktywne dopasowanie 
z myślą o tym, by słuchawki pozostały na miejscu, kiedy ćwiczysz.

*Od usterek wynikających z działania kurzu i wody, po rejestracji w aplikacji Jabra Sound+
 **Spotify Tap (Spotify za jednym dotknięciem), wbudowana Alexa oraz Google Fast Pair kompatybilne z systemem Android 6.0 lub wyższym
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CECHY ZALETY
Łączenie Bluetooth 5.2 Bez przerw i zakłóceń dźwięku – 6. generacja naprawdę bezprzewodowych rozwiązań Jabra

Dźwięk ANC Filtruje odgłosy otoczenia. ANC jest aktywowane przez aplikację Jabra Sound+

Regulowany HearThrough Regulowany system nasłuchu HearThrough pozwala Ci słuchać tego, co dzieje się na 
zewnątrz, bez konieczności zdejmowania słuchawek

Dopasowanie izolujące od hałasu Zamknięta akustycznie konstrukcja, aby blokować hałasy otoczenia 

SBC i Qualcomm® aptX™ Lepsze osiągi dźwięku

Regulowany korektor dźwięku Słuchaj muzyki tak, jak chcesz, z regulowanym korektorem dźwięku dostępnym w aplikacji 
Jabra Sound+

Technologia 4-mikrofonowa Dla krystalicznie czystych połączeń

Prostota 
użytkowania

Tryb Mono Korzystaj niezależnie z dowolnej słuchawki dla jeszcze większej elastyczności

Bateria akumulatorowa Do 7 godzin czasu pracy baterii na słuchawkach, do 21 godzin z futerałem (łącznie 28 godzin)

Szybkie ładowanie 10 minut ładowania zapewnia do 1 godziny czasu pracy

Natychmiastowy dostęp do aplikacji Odtwarzanie za jednym dotknięciem ze Spotify Tap* (tylko Android) 

Szybkie parowanie Google Fast Pair, czyli Szybkie Parowanie Google (tylko Android)

Dostęp do asystenta głosowego Wbudowana Alexa (tylko Android), Siri® i Google Assistant

Wygląd  
i wygoda

Kompaktowa konstrukcja Stworzone dla bezpiecznego aktywnego dopasowania 

Akcesoria 3 pary silikonowych wkładek dousznych EarGelsTM (rozmiary S, M, L), futerał ładujący  
i przewód USB-A na USB-C

Trwałość IP57 Wykonane z trwałych materiałów klasy premium, posiadające 2-letnią gwarancję**

Aplikacja Jabra Sound+ Zdobądź dostęp do korektora dźwięku, ANC, regulowanego HearThrough (tryb nasłuchu), 
Find My Jabra (Znajdź Moje Słuchawki Jabra) i wielu innych opcji

*Spotify Tap / asystenta głosowego można konfigurować w aplikacji Jabra Sound+
**Od usterek wynikających z działania kurzu i wody, po rejestracji w aplikacji Jabra Sound+

JAK PAROWAĆ JAK ŁADOWAĆ

Naciśnij i przytrzymaj przyciski na obu słuchawkach przez 
3 sekundy, następnie wejdź w menu Bluetooth Twojego 
telefonu, aby podłączyć. Opcjonalnie, jeśli korzystasz  
z Google Fast Pair (Szybkiego Parowania Google), Twój 
telefon z systemem Android natychmiast zapyta Cię,  
czy podłączyć słuchawki, o ile znajdują się w pobliżu.

JAK UŻYWAĆ – MUZYKA

Dotknij obu przycisków jednocześnie, aby wyłączyć
Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć

Sprawdź Instrukcję obsługi odnośnie funkcji przycisku 
zależnie od korzystania z danej słuchawki dousznej

JAK UŻYWAĆ – POŁĄCZENIA

Naciśnij 1 raz

Naciśnij 1 raz

Przytrzymaj

Przytrzymaj

Lewa

Prawa

Naciśnij 2 razy

Naciśnij 2 razy

3 sek.

Do 7 godzin czasu pracy baterii

Do 28 godzin ładowania w podróży  

Naciśnij 1 raz

Naciśnij 3 razy

Naciśnij 2 razy

Prawa

Przytrzymaj
Naciśnij 1 raz

Lewa

Naciśnij 2 razy

Przytrzymaj

(Asystent głosowy i Spotify Tap)*

(ANC, HearThrough)


