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ELITE 5 — często zadawane pytania  

Wszystko, co musisz 
wiedzieć  

Często zadawane 
pytania (FAQ) 



1 Jabra Elite 5. Co to takiego? Gdy zależy Ci na świetnym brzmieniu podczas połączeń i słuchania 
muzyki zawsze i wszędzie, Jabra Elite 5 to idealny wybór dla Ciebie. Te 
ergonomiczne słuchawki zapewniają wygodne dopasowanie i pozostają 
na miejscu niezależnie od tego, co robisz. Hybrydowa Aktywna Redukcja 
Hałasu tłumi zakłócające odgłosy otoczenia, wykorzystując potężne 
mikrofony wewnętrzne i zewnętrzne, aby zapewnić natychmiastową 
izolację dźwiękową. Regulowana funkcja HearThrough pozwala usłyszeć 
to, co chcesz, a konfigurowalny korektor umożliwia dostrojenie dźwięku. 
Te wszystkie funkcje sprawiają, że możesz cieszyć się najwyższej jakości 
dźwiękiem, gdziekolwiek jesteś. A dzięki łączności Multipoint, możliwości 
szybkiego parowania¹, asystentowi głośnomówiącemu aktywowanemu 
głosem² i odtwarzaniu Spotify Tap możesz bez problemu przemieszczać 
się i nadal pozostawać w kontakcie ze znajomymi i muzyką.

2 Podstawowe dane 
techniczne:

 › Sposób noszenia – douszne true wireless 

 › Aktywna Redukcja Hałasu (ANC)

 › Jakość połączeń — technologia 6-mikrofonowa z tłumieniem szumu 
wiatru

 › Dźwięk — 6-milimetrowe głośniki i wiodące w branży opcje 
personalizacji

 › Regulowana funkcja HearThrough

 › Wygoda użytkowania przez cały dzień

 › Trwałość — stopień ochrony IP55 i 2-letnia gwarancja obejmująca 
uszkodzenia spowodowane wodą i kurzem

 › Łączność Bluetooth Multipoint

 › Wbudowany asystent głośnomówiący Alexa (iOS i Android) i Google 
Assistant (Android 6.0 lub nowszy) aktywowany za pomocą głosu 

 › Praca baterii – 7 godzin (do 28 godz. z futerałem ładującym) + szybkie 
ładowanie

 › Odtwarzanie Spotify Tap (iOS i Android)

3 Co to znaczy „naprawdę 
bezprzewodowe”?

Obecnie coraz częściej wybierane są naprawdę bezprzewodowe 
słuchawki, a to oznacza, że po prostu nie mają one żadnych przewodów 
– ani do połączenia słuchawek dousznych ze sobą, ani z Twoim 
urządzeniem.  Dlaczego to coś dobrego? Niezależnie od tego, czy jesteś 
w domu czy w podróży, słuchanie muzyki jest o wiele przyjemniejsze, 
gdy nie musisz martwić się o plączące się przewody od słuchawek.

4 Co jest dołączone do 
słuchawek dousznych Jabra 
Elite 5?

Do słuchawek dousznych Jabra Elite 5 dołączono kompaktowy futerał z 
certyfikatem Qi do ładowania bezprzewodowego, który ułatwia 
przenoszenie i umożliwia szybkie doładowanie baterii słuchawek, gdy 
jesteś w drodze. Przewód USB-A na USB-C służy do ładowania futerału 
z laptopa lub komputera, a zawarte w zestawie różne rozmiary wkładek 
dousznych (S, M, L) zapewniają idealne dopasowanie.
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5 Jaki jest czas pracy baterii 
zestawu Jabra Elite 5?

Zyskaj do 7 godzin pracy baterii na jednym ładowaniu przy włączonej 
hybrydowej funkcji ANC i 28 godzin łącznie z etui ładującym. Bieżący 
stan baterii słuchawek dousznych i futerału ładującego można 
sprawdzić korzystając z aplikacji Jabra Sound+. Elite 5 posiadają też 
funkcję szybkiego ładowania, która błyskawicznie zapewnia 
dodatkową energię, gdy bateria jest na wyczerpaniu. Umieść 
słuchawki douszne w futerale ładującym na 10 minut, aby uzyskać do 
60 minut mocy. Pełne naładowanie słuchawek dousznych i futerału 
ładującego zajmuje do 3 godzin.

6 W jakich kolorach dostępne 
są słuchawki douszne Elite 5?

Elite 5 są dostępne w wariantach złoto-beżowym i tytanowo-
czarnym. 
 

7 Czym słuchawki Jabra Elite 5 
różnią się od innych 
produktów w tej samej 
kategorii cenowej?

I.   Dzięki Hybrydowej Aktywnej Redukcji Hałasu i technologii 
6-mikrofonowej te słuchawki douszne zapewniają imponujące 
brzmienie muzyki oraz połączenia bez zakłóceń, więc możesz 
rozmawiać i słuchać praktycznie wszędzie, nawet w 
najgłośniejszych miejscach. Gdy potrzebujesz usłyszeć, co dzieje się 
wokół Ciebie, regulowana funkcja HearThrough pozwoli Ci wrócić 
do rzeczywistości. Ponadto możesz dostosować dźwięk za pomocą 
konfigurowalnego korektora w aplikacji Jabra Sound+.

II.  Dzięki kompaktowej, nierzucającej się w oczy konstrukcji, te 
słuchawki douszne o klasie ochrony IP55 sprostają wymaganiom 
intensywnego trybu życia i zapewnią wygodę użytkowania przez 
cały dzień.

III.  Elite 5 oferuje również większy wybór i większą kontrolę nad 
sposobem słuchania. Łączność Bluetooth Multipoint umożliwia 
łatwe przełączanie między urządzeniami, a dzięki Google Fast Pair 
i Microsoft Swift Pair możesz połączyć słuchawki z telefonem i 
komputerem w kilka sekund. Alexa, Google Assistant i odtwarzanie 
Spotify Tap zapewniają obsługę bez użycia rąk, gdy jesteś w 
drodze. Te funkcje pomagają wyróżnić Elite 5 wśród 
konkurencyjnych produktów.³

8 Czym jest Hybrydowa 
Aktywna Redukcja Hałasu?? 

Hybrydowa Aktywna Redukcja Hałasu (ANC) skuteczniej redukuje 
odgłosy otoczenia niż zwykła funkcja ANC i nie wymaga idealnego 
ułożenia słuchawek. Mikrofony znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz 
wkładek dousznych Elite 5 pomagają tłumić hałas o większej liczbie 
częstotliwości, a dzięki 5 poziomom regulacji do wyboru możesz 
zanurzyć się w muzyce lub prowadzić rozmowy na FaceTime ze 
znajomymi nawet w bardzo głośnym otoczeniu.

9 Czym jest funkcja 
HearThrough?

Funkcja HearThrough umożliwia słuchanie, co dzieje się wokół Ciebie 
podczas noszenia słuchawek dousznych bez konieczności 
wyjmowania ich z uszu. Wbudowane mikrofony wychwytują dźwięki 
najbliższego otoczenia, które następnie są odtwarzane w 
słuchawkach. Możesz używać funkcji HearThrough podczas słuchania 
muzyki, ale także gdy nie ma dźwięku pochodzącego z głośnika. 
Dzięki temu, że Elite 5 mają konstrukcję zapewniającą izolację 
dźwiękową, HearThrough jest szczególnie przydatna podczas ćwiczeń 
na świeżym powietrzu.
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10 Czym jest tryb mono? Słuchawki douszne Elite 5 zapewniają użytkownikom maksymalną 
elastyczność w zakresie słuchania rozmów i muzyki. Użytkownicy 
mogą korzystać z obu wkładek lub przełączyć na tryb mono i 
korzystać z każdej z nich niezależnie. W trybie mono osobne elementy 
sterujące na każdej wkładce dousznej pozostają przypisane wyłącznie 
do danej wkładki, co oznacza, że funkcje dostępne w lewej wkładce 
dousznej nie są przenoszone na prawą, gdy jest ona używana w trybie 
mono i odwrotnie. Użytkownicy mogą również przełączyć na tryb 
mono poprzez wyjęcie jednej słuchawki dousznej i dalsze korzystanie z 
drugiej.

11 Do czego służy aplikacja 
Jabra Sound+?

Jabra Sound+ jest idealnym uzupełnieniem do słuchawek dousznych 
Jabra i zapewnia wiele dodatkowych funkcji, które są dostępne 
wyłącznie z poziomu aplikacji:

 › Uzyskaj dostęp do MyControls 

 › Dostosuj odtwarzanie muzyki za pomocą regulowanego korektora 
dźwięku

 › Skonfiguruj sposób działania przycisków do aktywacji 
wbudowanego asystenta głosowego Alexa, Google Assistant lub 
odtwarzania utworów przez Spotify Tap 

 › Wybierz spośród 5 poziomów Hybrydowej Aktywnej Redukcji 
Hałasu 

 › Ustaw regulowaną funkcję HearThrough w zależności od potrzeb 

 › Monitoruj poziom naładowania baterii

 › Znajdź swoje słuchawki, jeśli je zgubisz

 › Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe

12 Jak wygodne są te 
słuchawki?

Na podstawie danych z tysięcy skanów uszu stworzyliśmy optymalny 
kształt wkładek dousznych, które wygodnie pasują do uszu 
użytkowników. W zestawie Elite 5 znajdują się trzy różne rozmiary 
wkładek dousznych EarGels, które gwarantują szczelną izolację 
dźwiękową i pewniejsze dopasowanie dla całodziennej wygody.

13 Jakie dodatkowe funkcje 
oferują słuchawki douszne 
Elite 5?

Słuchawki douszne Elite 5 mają wiele różnych dodatkowych funkcji. 
Wbudowany asystent Alexa i Google Assistant zapewniają pomoc 
głosową na żądanie, odtwarzanie Spotify Tap pomaga odtwarzać 
ulubioną muzykę bez konieczności korzystania telefonu, a Google Fast 
Pair i Microsoft Swift Pair błyskawiczne łączą słuchawki z urządzeniami. 
Dodatkowo dzięki Qualcomm® aptX™ możesz cieszyć się wysoką 
rozdzielczością dźwięku podczas rozmów i słuchania muzyki.

14 Co to jest Google Fast Pair? Google Fast Pair umożliwia błyskawiczne parowanie Elite 5 z telefonami 
z systemem Android (6.0 lub nowszym) bez konieczności szukania 
odpowiednich ustawień Bluetooth w smartfonie. Wykorzystując 
technologię Bluetooth Low Energy (BLE), Fast Pair automatycznie 
wykrywa słuchawki w pobliżu i umożliwia łatwe sparowanie ich za 
pomocą dotknięcia.
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15 Z jakimi urządzeniami są 
kompatybilne słuchawki 
Elite 5?

Słuchawki douszne Elite 5 są kompatybilne ze wszystkimi telefonami i 
tabletami wyposażonymi w Bluetooth, a aplikacja Jabra Sound+ App, 
odtwarzanie Spotify Tap oraz wbudowany asystent Alexa są dostępne 
na urządzeniach z systemem iOS i Android*. Funkcje Google Fast Pair i 
Google Assistant są dostępne wyłącznie na urządzeniach z systemem 
Android (6.0 lub nowszym). Microsoft Swift Pair działa na urządzeniach z 
systemem Windows (10.0 lub nowszym)

16 Czy funkcje Alexa i Spotify 
Tap dostępne w Elite 5 
działają na urządzeniach z 
systemem Apple iOS i 
Android?

Zarówno Alexa, jak i Spotify Tap będą działać na smartfonach z 
systemem Android i iOS dzięki zintegrowanemu chipowi MFi 
(Made for iPhone).

17 Jakie kodeki dźwięku są 
obsługiwane przez Elite 5?

Elite 5 obsługują kodeki QualComm® aptX™, AAC i SBC, które 
zapewniają wysoką jakość i mniejsze opóźnienia podczas przesyłania 
strumieniowego z obsługiwanych urządzeń.

18 Co to jest Bluetooth 
Multipoint?

Bluetooth Multipoint umożliwia jednoczesne połączenie słuchawek 
dousznych z dwoma urządzeniami (np. laptopy i telefony komórkowe), 
co pozwala na szybkie i sprawne przełączanie między nimi. Jeśli 
podczas słuchania muzyki lub rozmowy na jednym urządzeniu, 
nadejdzie nowe połączenie na drugie, usłyszysz powiadomienie w 
słuchawkach. Po prostu wstrzymaj dźwięk na pierwszym urządzeniu i 
wznów odtwarzanie na drugim.

19 Co to jest Microsoft Swift 
Pair?

Microsoft Swift Pair pomaga zaoszczędzić czas, automatycznie łącząc 
urządzenia Bluetooth z komputerem z systemem Windows (10.0 lub 
nowszym)4 — już nie trzeba szukać ustawień i parować ręcznie. Na 
ekranie pojawi się powiadomienie, jeśli urządzenia Bluetooth znajdują 
się w pobliżu, więc wystarczy upewnić się, że słuchawki douszne są w 
trybie parowania, a następnie po prostu dotknij stosownej opcji, aby 
połączyć.

1Google Fast Pair (Android 6.0 lub nowszy) i Microsoft Swift Pair (Windows 10.0 lub nowszy)
2Wbudowany asystent Alexa (iOS i Android) i Google Assistant (tylko Android) 
3*Wbudowany asystent głosowy Alexa i Spotify Tap są kompatybilne z systemem iOs i Android. Google Fast Pair i Google Assistant są 
kompatybilne z systemem Android 6.0 lub nowszym. Microsoft Swift Pair jest kompatybilny z systemem Windows 10.0 lub nowszym.
4  Wbudowany asystent głosowy Alexa i Spotify Tap są kompatybilne z systemem iOs i Android. Google Fast Pair i Google Assistant są 

kompatybilne z systemem Android 6.0 lub nowszym. Microsoft Swift Pair jest kompatybilny z systemem Windows 10.0 lub nowszym.

Często zadawane pytania



© 2022 GN Audio A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone.® Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Znak słowny i logo 
Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG Inc. i ich wykorzystywanie przez firmę GN Audio A/S 
podlega licencji.

Jabra Elite 5 Często zadawane pytania WEB 09/22


