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תמונה

סוחר לפני
מע"מ

קוד פריט

ברקוד

Jabra Elite 25e

5707055044250

Elite 45e Titan blk

5707055044724

Elite 45e Copper

5707055045936

Elite 65e Titan BLK

5707055045578

Elite 65e Copper BlK

5707055045639

Elite75t Titan BLK

5707055048111

אוזניות  True Wirelessלמוזיקה ושיחות
הפחתת רעשי רקע ורוח באמצעות טכנולגיית  4מיקרופונים
אורך חיי סוללה עד  7.5שעות ללא טעינה 28 ,שעות עם נרתיק הטעינה
סוג מיקרופוןx MEMS 4 :
גישה מהירה אל  Alexa *, Siriו™ Google Assistant ® -
Bluetooth® 5.0
דירוג  IP-55לעמידות גבוהה ביותר במים ובאבק

465

Elite75t Black

5707055048142

אוזניות  True Wirelessלמוזיקה ושיחות
הפחתת רעשי רקע ורוח באמצעות טכנולגיית  4מיקרופונים
אורך חיי סוללה עד  7.5שעות ללא טעינה 28 ,שעות עם נרתיק הטעינה
סוג מיקרופוןx MEMS 4 :
גישה מהירה אל  Alexa *, Siriו™ Google Assistant ® -
Bluetooth® 5.0
דירוג  IP-55לעמידות גבוהה ביותר במים ובאבק

465

Elite75t Gold Beige

5707055048173

אוזניות  True Wirelessלמוזיקה ושיחות
הפחתת רעשי רקע ורוח באמצעות טכנולגיית  4מיקרופונים
אורך חיי סוללה עד  7.5שעות ללא טעינה 28 ,שעות עם נרתיק הטעינה
סוג מיקרופוןx MEMS 4 :
גישה מהירה אל  Alexa *, Siriו™ Google Assistant ® -
Bluetooth® 5.0
דירוג  IP-55לעמידות גבוהה ביותר במים ובאבק

465

צרכן מומלץ

אוזניות מוזיקה ושיחות
• אוזניות אלחוטיות לניהול שיחות והאזנה למוזיקה
•סוללה נטענת מובנית-לשימוש שעד  18שעות ברצף
•תמיכה וחיבור מהיר לשירותי שליטה קולית של  SiriוGoogle Now -
• מנגנון מגנטי ייחודי מצמיד את האוזניות אחת לשנייה ומאפשר מענה
וניתוק שיחות
•רטט קל בעת כניסת שיחה
•משקל 48 :ג'
• אוזניות אלחוטיות ארגונומיות באיכות פרימיום לשיחות ומוזיקה
•סינון רעשי רקע באמצעות  2מיקרופונים
•קוטר רמקול12.4mm :
•לחצן  Multifunctionלהפעלת פקודות קוליות
•ניתן לחבר  2מכשירים בו זמנית ,עד  8במקביל
•משך שיחה והאזנה למוזיקה :עד  8שעות ברצף
•מנגנון כיבוי אוטומטי לאחר  15דקות ללא חיבור ,לאחר  60דקות ללא
פעילות
• אוזניות אלחוטיות ארגונומיות באיכות פרימיום לשיחות ומוזיקה
•סינון רעשי רקע באמצעות  2מיקרופונים
•קוטר רמקול12.4mm :
•לחצן  Multifunctionלהפעלת פקודות קוליות
•ניתן לחבר  2מכשירים בו זמנית ,עד  8במקביל
•משך שיחה והאזנה למוזיקה :עד  8שעות ברצף
•מנגנון כיבוי אוטומטי לאחר  15דקות ללא חיבור ,לאחר  60דקות ללא
פעילות
•אוזניות אלחוטיות באיכות פרימיום ובעיצוב מסביב לצוואר
•סינון רעשי רקע באמצעות טכנולוגיית  3מיקרופונים
•הגנה מרעשי רוח באמצעות פילטר המולבש על המיקרופון
•רמקול דינאמי בקוטר 15mm
•משך שימוש במצב ANC 8שעות
•משך שימוש במצב רגיל 13 :שעות
•גרסת Bluetooth: 5.0

•אוזניות אלחוטיות באיכות פרימיום ובעיצוב מסביב לצוואר
•סינון רעשי רקע באמצעות טכנולוגיית  3מיקרופונים
•הגנה מרעשי רוח באמצעות פילטר המולבש על המיקרופון
•רמקול דינאמי בקוטר 15mm
•משך שימוש במצב  ANC: 8שעות
•משך שימוש במצב רגיל 13 :שעות
•גרסת Bluetooth: 5.0
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299

299

299

799

799

699

699

699

פריט

תמונה

סוחר לפני
מע"מ

קוד פריט

ברקוד

Jabra Elite 65t

5707055044441

אוזניות  True Wirelessלמוזיקה ושיחות
• סינון רעשים פסיבי
• הפחתת רעשי רקע ורוח באמצעות  4מיקרופונים משוכללים
• הפעלה אוטומטית כאשר האוזניות מוצאות מנרתיק הטעינה
• השהייה אוטומטית כאשר מוציאים מהאוזן
• משך שימוש עד  5שעות רצוף  2 +טעינות מלאות של נרתיק הטעינה
סה"כ  15שעות.
• כיבוי אוטומטי לאחר  15דקות ללא חיבור ,לחסכון בסוללה

340

Elite 65t Gold Beige

5707055045240

אוזניות  True Wirelessלמוזיקה ושיחות
• סינון רעשים פסיבי
• הפחתת רעשי רקע ורוח באמצעות  4מיקרופונים משוכללים
• הפעלה אוטומטית כאשר האוזניות מוצאות מנרתיק הטעינה
• השהייה אוטומטית כאשר מוציאים מהאוזן
• משך שימוש עד  5שעות רצוף  2 +טעינות מלאות של נרתיק הטעינה
סה"כ  15שעות.
• כיבוי אוטומטי לאחר  15דקות ללא חיבור ,לחסכון בסוללה

340

Elite 65t Copper BlK

5707055045486

אוזניות  True Wirelessלמוזיקה ושיחות
• סינון רעשים פסיבי
• הפחתת רעשי רקע ורוח באמצעות  4מיקרופונים משוכללים
• הפעלה אוטומטית כאשר האוזניות מוצאות מנרתיק הטעינה
• השהייה אוטומטית כאשר מוציאים מהאוזן
• משך שימוש עד  5שעות רצוף  2 +טעינות מלאות של נרתיק הטעינה
סה"כ  15שעות.
• כיבוי אוטומטי לאחר  15דקות ללא חיבור ,לחסכון בסוללה

340

Elite Active 65t

5707055044786

•אוזניות  True Wirelessלספורט ,למוזיקה ושיחות
•תקן עמידות  IP-65נגד זיעה ואבק ,חיישן תנועה למדידה ושיפור האימון
•סינון רעשים פסיבי  ,הפחתת רעשי רקע ורוח באמצעות  4מיקרופונים
משוכללים
•הפעלה והשהייה אוטומטית בעת הוצאה מנרתיק הטעינה/מהאוזן
•משך שימוש עד  5שעות רצוף  2 +טעינות מלאות של נרתיק הטעינה
סה"כ  15שעות.
•כיבוי אוטומטי לאחר  15דקות ללא חיבור ,לחסכון בסוללה

405

Elite Active 65t red

• אוזניות  True Wirelessלספורט Jabra active 6t5 red
•בעלות חיישן תנועה המאפשרות מעקב אחרי הביצועים בעת פעילות
גופנית
5707055045677
•מספקת עד  5שעות של שימוש רציף בטעינה אחת
• 2הטענות נוספות בקופסת ההטענה
•עמידות בפני אבק ומים בתקן IP65

405

Elite Active 65t Tit

• אוזניות  True Wirelessלספורט Jabra active 65t Titanium
•בעלות חיישן תנועה המאפשרות מעקב אחרי הביצועים בעת פעילות
גופנית
5707055046193
•מספקת עד  5שעות של שימוש רציף בטעינה אחת
• 2הטענות נוספות בקופסת ההטענה
•עמידות בפני אבק ומים בתקן IP65

405

Jabra Elite Sport gr

5707055043352

•אוזניות ספורט אלחוטיות True-Wireless
•מד דופק מובנה
•סאונד מעולה לניהול שיחות ולהאזנה למוזיקה
•  2מיקרופונים פנימיים בכל אחת מיחידות האוזניה
•סוללות מובנות נטענות לשימוש של עד  3שעות ברציפות
• 2הטענות נוספות בקופסת ההטענה
•ניתן לשימוש עם יחידה אחת בלבד או בזוג
•עמידות בפני אבק ומים בתקן ( IP67עד עומק של  1מטר ל 30-דקות)

545

jabra Elite Sport4.5

5707055043567

•אוזניות ספורט אלחוטיות True-Wireless
•מד דופק מובנה
•סאונד מעולה לניהול שיחות ולהאזנה למוזיקה
•  2מיקרופונים פנימיים בכל אחת מיחידות האוזניה
•סוללות מובנות נטענות לשימוש של עד  3שעות ברציפות
• 2הטענות נוספות בקופסת ההטענה
•ניתן לשימוש עם יחידה אחת בלבד או בזוג
•עמידות בפני אבק ומים בתקן ( IP67עד עומק של  1מטר ל 30-דקות)

545

צרכן מומלץ
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קוד פריט

Jabra move Style BLK

Jabramove Style Navy

move Style Beige

ברקוד

פריט

•אוזניה אלחוטית מעוצבת  A2DP Move Styleשחור.
•סוללה עוצמתית המספיקה לעד  14שעות שימוש רציף,ועד  12יום במצב
המתנה.
•קשת ראש גמישה להתאמה אישית ועמידות גבוהה
5707055046711
•רמקול בקוטר 40mm
•גרסת Bluetooth: 4.0

•אוזניה אלחוטית מעוצבת  A2DP Move Styleכחול.
•סוללה עוצמתית המספיקה לעד  14שעות שימוש רציף,ועד  12יום במצב
המתנה.
•קשת ראש גמישה להתאמה אישית ועמידות גבוהה
5707055046780
•רמקול בקוטר 40mm
•גרסת Bluetooth: 4.0

•אוזניה אלחוטית מעוצבת  A2DP Move Styleב'ז.
•סוללה עוצמתית המספיקה לעד  14שעות שימוש רציף,ועד  12יום במצב
המתנה.
•קשת ראש גמישה להתאמה אישית ועמידות גבוהה
5707055046803
•רמקול בקוטר 40mm
•גרסת Bluetooth: 4.0

תמונה

סוחר לפני
מע"מ

255

255

255

Elite 85h Gold Beige

•אוזניות עם מסנן רעשים אקטיבי Elite 85h Gold Beige
•סאונד מעולה לניהול שיחות ולהאזנה למוזיקה
• כוללות  8מיקרופונים מובנים
5707055046537
•מספקת עד  32שעות של שימוש רציף בטעינה אחת
•כוללות מנגנון הפעלה/כיבוי השהייה אוטמטים לחסכון בחיי הסוללה
••עמידות בפני אבק ומים

610

Elite 85h Navy

•אוזניות עם מסנן רעשים אקטיבי Elite 85h Navy
•סאונד מעולה לניהול שיחות ולהאזנה למוזיקה
• כוללות  8מיקרופונים מובנים
5707055046506
•מספקת עד  32שעות של שימוש רציף בטעינה אחת
•כוללות מנגנון הפעלה/כיבוי השהייה אוטמטים לחסכון בחיי הסוללה
•עמידות בפני אבק ומים

610

Elite 85h Titan BLK

•אוזניות עם מסנן רעשים אקטיבי Elite 85h Titan Blk
•סאונד מעולה לניהול שיחות ולהאזנה למוזיקה
•כוללות  8מיקרופונים מובנים
5707055046117
•מספקת עד  32שעות של שימוש רציף בטעינה אחת
•כוללות מנגנון הפעלה/כיבוי השהייה אוטמטים לחסכון בחיי הסוללה
•עמידות בפני אבק ומים

610

Elite Active 45e BLK

• JABRA Elite Active 45e BLk
•סאונד מעולה לניהול שיחות והאזנה למוזיקה
•כוללות  2מיקרופונים מובנים
5707055047619
•מספקת עד  8שעות של שימוש רציף בטעינה אחת
• רצועת הצוואר עשוייה מחומר ייחודי וגמיש הזוכר קווי המתאר של העורף
•עמידות בפני אבק ומים בתקן IP54

275

Elite Active 45e Min

• JABRA Elite Active 45e Min
•סאונד מעולה לניהול שיחות והאזנה למוזיקה
•כוללות  2מיקרופונים מובנים
5707055047589
•מספקת עד  8שעות של שימוש רציף בטעינה אחת
• רצועת הצוואר עשוייה מחומר ייחודי וגמיש הזוכר קווי המתאר של העורף
•עמידות בפני אבק ומים בתקן IP54

275

Elite Active 45e Nav

• JABRA Elite Active 45e Nav
•סאונד מעולה לניהול שיחות והאזנה למוזיקה
•כוללות  2מיקרופונים מובנים
5707055046902
•מספקת עד  8שעות של שימוש רציף בטעינה אחת
• רצועת הצוואר עשוייה מחומר ייחודי וגמיש הזוכר קווי המתאר של העורף
•עמידות בפני אבק ומים בתקן IP54

275

צרכן מומלץ
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ברקוד

Talk 5
(לשעבר )BT2047

5707055045233

Talk 15
(לשעבר )TALK

5707055044915

Talk 25
(לשעבר )MINI

5707055044946

•אוזניית  Bluetoothאלחוטית בעיצוב קומפקטי ואיכות סאונד HD
•זמן שיחה עד  8שעות רצוף ,עד  10ימי המתנה
•עד  250ימים באמצעות פונקציית Power Nap
•ניתן לחבר עד  8מכשירים לאוזניה ,עד  2בו זמנית
•משקל 8.2 :גרם
•טעינה באמצעות כבל מיקרו  USBבאורך  30ס"מ
•קוטר רמקול 11 :מ"מ
•מקסימום הספק כניסה10mW :

104

Talk 30
(לשעבר )STYLE

5707055046742

•אוזניית  Bluetoothאלחוטית מעוצבת באיכות סאונד  HDעם מסנן רעשים
•טווח קליטה עד  30מ'
•זמן שיחה עד  5שעות רצוף ,עד  7ימי המתנה
•עד  180ימים באמצעות פונקציית Power Nap
•ניתן לחבר עד  8מכשירים לאוזניה ,עד  2בו זמנית
•משקל 8.3 :גרם
•טעינה באמצעות כבל מיקרו  USBבאורך  30ס"מ
•קוטר רמקול 13 :מ"מ
•מקסימום הספק כניסה10mW :

173

Talk 35
(לשעבר )EXTREME2

5707055045158

•אוזניית  Bluetoothאלחוטית באיכות סאונד  HDעם  2מיקרופונים לסינון
רעשים
•טווח קליטה עד  30מ'
•תמיכה בפקודות קוליות
•זמן שיחה עד  6שעות רצוף ,עד  9ימי המתנה
•ניתן לחבר עד  8מכשירים לאוזניה ,עד  2בו זמנית
•משקל 10.1 :גרם
טעינה באמצעות כבל מיקרו  USBבאורך  30ס"מ
קוטר רמקול 11 :מ"מ
מקסימום הספק כניסה20mW :

179

Talk 45
(לשעבר )STEALTH

5707055046261

•אוזניית  Bluetoothאישית עם מסנן רעשים ושליטה קולית
•טווח קליטה עד  30מ'
•איכות סאונד  ,HDתמיכה בפקודות קוליות
•זמן שיחה עד  6שעות רצוף ,עד  8ימי המתנה
•ניתן לחבר עד  8מכשירים לאוזניה ,עד  2בו זמנית
•משקל 7.2 :גרם
•טעינה באמצעות כבל מיקרו  USBבאורך  30ס"מ
•קוטר רמקול 11 :מ"מ
•מקסימום הספק כניסה15mW :

239

Talk 55
(לשעבר )ECLIPSE

5707055044977

•אוזניית הדגל של סדרת  TALKשל ג'ברה המציעה חווית סאונד מעוצבת
וחכמה
•טווח קליטה עד  30מ'
•איכות סאונד  ,HDתמיכה בפקודות קוליות
•זמן שיחה עד  10שעות רצוף ,עד  72שעות המתנה ,עד  7ימים באמצעות
פונקציית Power Nap
•משקל 5.4 :גרם לאוזניה עצמה ,נרתיק טעינה 35.5 :גרם
•קוטר רמקול 6 :מ"מ
•מקסימום הספק כניסה8mW :

299

JABRA DRIVE

5707055022159

•דיבורית  Bluetoothאלחוטית ניידת
•מאפשר חיבור של  2מכשירים במקביל
•אינה דורשת התקנה
•נטענת באמצעות חיבור  USBמהיר
• מאפשרת שימוש רציף של שיחות של עד  20שעות
•מאפשרת שימוש רציף של האזנה למוזיקה של עד  20שעות

128

JABRA DRIVE WHITE

5707055029066

•דיבורית  Bluetoothאלחוטית ניידת
•מאפשר חיבור של  2מכשירים במקביל
•אינה דורשת התקנה
•נטענת באמצעות חיבור  USBמהיר
• מאפשרת שימוש רציף של שיחות של עד  20שעות
•מאפשרת שימוש רציף של האזנה למוזיקה של עד  20שעות

128

צרכן מומלץ

אוזניות אישיות
אוזניה אלחוטית לניהול שיחות טלפון צלולות באיכות גבוהה•
•זמן שיחה עד  10שעות רצוף ,עד  10ימי המתנה
•ניתן לחבר עד  8מכשירים לאוזניה ,עד  2בו זמנית
•משקל 10 :גרם
•טעינה באמצעות כבל מיקרו  USBבאורך  30ס"מ
•קוטר רמקול 13 :מ"מ
•מקסימום הספק כניסה10mW :

•אוזניית  Bluetoothאלחוטית בעיצוב יוקרתי ואיכות סאונד HD
•זמן שיחה עד  6שעות רצוף ,עד  14ימי המתנה
•ניתן לחבר עד  8מכשירים לאוזניה ,עד  2בו זמנית
•משקל 8.9 :גרם
•טעינה באמצעות כבל מיקרו  USBבאורך  30ס"מ
•קוטר רמקול 11 :מ"מ
•מקסימום הספק כניסה10mW :
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