
Pewny chwyt podczas każdego treningu

ShakeGrip™ stanowi innowacyjny materiał, który jest niewiarygodnie 
miękki w dotyku, a jednocześnie gwarantuje dużą przyczepność. 
ShakeGrip™ stworzono ze specjalnej odmiany Płynnej Gumy 
Silikonowej, która pewnie utrzymuje słuchawki w uszach bez 
konieczności używania skrzydełek niezależnie od tego, czy chodzisz, 
biegasz, czy wyciskasz.

Zapomnij się w muzyce i treningu

Nasz potężny, regulowany system Active Noise Cancellation (ANC) 
– Aktywnego Wyciszania Szumów natychmiastowo blokuje 
niechciane odgłosy otoczenia. Wystarczy, że naciśniesz przycisk. 
Wybierz jeden z pięciu poziomów wyciszania hałasu w aplikacji Jabra 
Sound+ i pozostań skupiony na treningu bez względu na wszystko.

Dotknij otaczającego Cię świata z HearThrough

Kiedy musisz wiedzieć, co dzieje się wokół Ciebie, dotknij przycisk 
HearThrough, a Twoje słuchawki douszne wykorzystają wbudowany 
mikrofon do wychwytywania otaczających Cię dźwięków. A ponieważ 
różne miejsca wymagają różnych poziomów uwagi, możesz wybrać 
spośród pięciu poziomów pracy HearThrough w aplikacji Jabra Sound+.

Potęga spersonalizowanego dźwięku

Zaprojektowaliśmy na nowo wyjątkowe, 6-milimetrowe głośniki  
w Elite 7 Active, aby zapewnić Ci głęboką i potężną muzykę. Użyj 
naszej rewolucyjnej funkcji MySound w aplikacji Jabra Sound+, aby 
dopasować muzykę do swojego unikatowego profilu słuchowego  
i wyregulować ją jeszcze bardziej z intuicyjnym korektorem dźwięku.

Wspaniały dźwięk nic nie znaczy bez wygody

Stworzyliśmy Elite 7 Active jako rozwiązanie niezwykle zaawansowane 
technicznie, ale niewielkich rozmiarów, a w dodatku charakteryzujące 
się najwygodniejszym dopasowaniem ze wszystkich dotychczasowych. 
Ten zestaw słuchawek dousznych waży tylko 5,5 g i jest 16% mniejszy 
od Elite Active 75t (naszego poprzedniego najmniejszego modelu). 
Ponadto charakteryzuje się nową konstrukcją wkładek dousznych 
EarGel™, których zwężająca się linia idealnie dopasowuje się do 
kształtu Twoich uszu.

Wyraźne połączenia gdziekolwiek biegniesz

Gdy mowa o odbieraniu połączeń, Elite 7 Active oferuje wyjątkową 
czystość dźwięku. Cztery starannie umiejscowione wewnętrzne  
i zewnętrzne mikrofony, pokryte drobną siateczką SAATI Acoustex® 
dla ochrony przed odgłosami wiatru, zapewniają wyraźne połączenia 
bez względu na to, czy ćwiczysz na siłowni, czy pracujesz z domu.

Bateria, która pozwala zajść naprawdę 
daleko

Dzięki przeprojektowanej baterii Elite 7 Active gwarantuje do  
8 godzin nieprzerwanego słuchania. Jeśli dodać do tego poręczny 
futerał ładujący, Twoje słuchawki mogą działać nawet 30 godzin,  
a błyskawiczne, 5-minutowe ładowanie zapewnia nawet godzinę 
pracy.

Używaj dowolnej słuchawki w trybie mono

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

Szybki dostęp do asystentów głosowych

Wbudowana Alexa i Google Assistant* są na Twoje wezwanie.  
Po prostu dotknij słuchawki dousznej, aby sprawdzić pogodę na 
nadchodzący bieg, wykonaj ważny telefon nawet będąc poza 
miejscem pracy, albo zapytaj o godziny otwarcia kawiarni, kiedy 
poczujesz, że potrzebujesz zastrzyku dodatkowej energii.

Dyskretne, lecz trwałe.  
Lekkie, lecz niezwykle wytrzymałe.

Te słuchawki douszne są idealne do korzystania na zewnątrz dzięki 
stopniowi ochrony IP57, który gwarantuje odporność na pot, wodę  
i naprawdę ciężki trening. Dodatkowo posiadają 2-letnią gwarancję, 
jeśli zarejestrujesz je w aplikacji Jabra Sound+.

ELITE 7 ACTIVE
Zaawansowana inżynieria dźwięku. Swoboda treningu  
z Jabra ShakeGrip™ dla najlepszego aktywnego dopasowania.

*Tylko Android
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CECHY ZALETY
Łączenie Telefon, komputer, tablet, 

zegarek sportowy
Podłącz do szerokiej gamy urządzeń

Bluetooth® 5.2 Bez przerw i zakłóceń dźwięku

Łączność Bluetooth Parowanie nawet 8 urządzeń

Dźwięk Regulowane ANC Gwarantuje Ci całkowitą kontrolę nad poziomem wyciszania szumów

Regulowany HearThrough Pozwala Ci słuchać tego, co dzieje się na zewnątrz, bez konieczności zdejmowania słuchawek

Dopasowanie izolujące od hałasu Stworzone, aby blokować dźwięki z zewnątrz

Kodeki AAC i SBC Lepsze osiągi dźwięku

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

MySound Dopasuj muzykę do swojego unikatowego profilu słuchowego korzystając z aplikacji Jabra Sound+

MyFit MyFit sprawdza dopasowanie Twoich słuchawek dla lepszego Aktywnego Wyciszania Szumów (ANC)  
i wyjątkowych osiągów dźwięku

Prostota  
użytkowania

Korzystaj z dowolnej słuchawki Używaj niezależnie dla jeszcze większej elastyczności

Bateria akumulatorowa Do 8 godzin czasu pracy baterii na słuchawkach, do 30 godzin z futerałem 

Szybkie ładowanie 5 minut ładowania zapewnia maksymalnie 1 godzinę pracy baterii

Ładowanie bezprzewodowe Kompatybilne z matami indukcyjnymi w standardzie Qi, umożliwiającymi ładowanie bezprzewodowe 
(ładowarka bezprzewodowa nie jest częścią zestawu)

MyControls Skonfiguruj funkcje swoich przycisków z MyControls, dostępnym w aplikacji Jabra Sound+

Nazwij swój zestaw słuchawkowy Użyj aplikacji Jabra Sound+, aby nadać swoim ulubionym słuchawkom nazwę i sprawić, że jeszcze 
bardziej wyróżnią się spośród pozostałych urządzeń Bluetooth

Dostęp do asystenta głosowego Wbudowana Alexa, Google Assistant (tylko Android) i Siri, aktywowane poprzez dotknięcie słuchawki,  
z możliwością ustawienia w MyControls

Wygląd  
i wygoda

ShakeGrip™ Materiał o zwiększonych właściwościach tarcia wspomaga pewne dopasowanie słuchawki w uchu

Zamknięta konstrukcja douszna Opracowane w taki sposób, aby uzyskać ścisłe dopasowanie, które wspomaga izolację od hałasu

Akcesoria 3 pary owalnych, silikonowych wkładek dousznych EarGel™ (rozmiary S, M, L) i przewód USB-C

Trwałość IP57 Wykonane z trwałych materiałów klasy premium, posiadające 2-letnią gwarancję przed kurzem i wodą**

Aplikacja Jabra Sound+ Zdobądź dostęp do MyControls, MySound, ustawień połączeń i wielu innych funkcji

* Funkcję przycisku można konfigurować przy użyciu MyControls w aplikacji Jabra Sound+
** Wymagana rejestracja z aplikacją Jabra Sound+

JAK PAROWAĆ JAK ŁADOWAĆ

Naciśnij i przytrzymaj przyciski na obu 
słuchawkach przez trzy sekundy, a następnie 
wykonuj instrukcje głosowe w słuchawkach, 
aby sparować je ze swoim urządzeniem.

JAK UŻYWAĆ – POŁĄCZENIA* JAK UŻYWAĆ – MUZYKA*

Naciśnij 1 raz

Naciśnij 1 raz
Naciśnij 1 raz

Naciśnij 1 raz

Przytrzymaj

Przytrzymaj
Naciśnij 3 razy

Lewa

Lewa

Prawa

Naciśnij 2 razy

Naciśnij 2 razy
Naciśnij 2 razy

Naciśnij 2 razy

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

Prawa

3 sek.

Do 8 godzin czasu pracy

Do 30 godzin ładowania w podróży  

(asystent głosowy)

(ANC, HearThrough)


