
ELITE 7 PRO 
Często zadawane pytania (FAQ) 
Wszystkie niezbędne informacje dotyczące 
tych wyjątkowych słuchawek dousznych. 
Muzyka o jakiej nie śniłeś. 
Połączenia zdefiniowane na nowo.

FAQ



1 Seria Jabra Elite 7. Co to? Seria Jabra Elite 7 obejmuje Elite 7 Pro i Elite 7 Active — miniaturowe, 
prawdziwie bezprzewodowe wkładki douszne zaprojektowane z 
wykorzystaniem najbardziej zaawansowanej i najnowocześniejszej 
technologii na rynku. Dzięki wysoce kompaktowej konstrukcji, 
przeprojektowanym 6-milimetrowym głośnikom, regulowanej funkcji 
Aktywnego Wyciszania Szumów (ANC) oraz wiodącym w branży 
opcjom personalizacji dostępnym z poziomu aplikacji Jabra Sound+ Elite 
7 Pro i Elite 7 Active to naprawdę bezprzewodowa swoboda 
zdefiniowana na nowo.

2 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 się martwić o plączące się przewody od słuchawek.

3 Jaka jest najbardziej 
wyjątkowa cecha Elite 7 Pro?

Jabra Elite 7 Pro: Jabra MultiSensor Voice™.

4 Co to jest Jabra MultiSensor 
Voice™?

Jabra MultiSensor Voice™ to charakterystyczna cecha Elite 7 Pro. Ta 
rewolucyjna technologia połączeń łączy cztery potężne mikrofony i 
najnowocześniejszy, aktywowany pod wpływem wiatru czujnik 
przewodnictwa kostnego VPU z naszymi zaawansowanymi 
algorytmami Cyfrowego Przetwarzania Sygnału (DSP), które 
identyfikują i eliminują odgłosy otoczenia z Twoich rozmów. Ta 
przełomowa technologia zapewnia połączenia najlepszej jakości, 
umożliwiając nawiązywanie i odbieranie połączeń w dowolnym miejscu.

5 Przewodnictwo kostne? 
Jak to działa?

Dźwięki wydawane przez Ciebie podczas mówienia powodują wibracje, 
które przemieszczają się przez kości szczęki. Zaawansowany czujnik 
przewodnictwa kostnego w każdej słuchawce dousznej rozpoznaje te 
wibracje i przekazuje je jako fale dźwiękowe w sposób podobny do 
tradycyjnego mikrofonu. Gdy wokół Ciebie jest głośno lub wietrznie, 
DSP może automatycznie włączyć czujniki przewodnictwa kostnego, 
łącząc uzyskane z nich sygnały z sygnałami z mikrofonów, aby tłumić jak 
najwięcej odgłosów otoczenia. Dzięki temu Twój rozmówca będzie Cię 
słyszał głośno i wyraźnie, nawet jeśli jesteś w bardzo wietrznym lub 
głośnym miejscu.

6 Czy algorytmy są zawsze 
aktywne? W jaki sposób 
decydują, kiedy aktywować 
czujniki przewodnictwa 
kostnego?

Podczas rozmowy nasze algorytmy DSP nieustannie analizują dźwięki 
wokół Ciebie, mierząc i dostosowując się do otoczenia przez cały czas. 
Aby jakość połączeń była niezmiennie doskonała, czujniki 
przewodnictwa kostnego nigdy nie przejmują całkowitej kontroli. Gdy 
jest to konieczne, uzyskane z nich sygnały są łączone z sygnałami z 
mikrofonu.

7 W jaki sposób te trzy 
technologie współpracują ze 
sobą? Czy zawsze są one 
równie aktywne?

Ważne jest uzyskanie właściwej równowagi pomiędzy zapewnieniem jak 
najbardziej naturalnego brzmienia głosu i jak najlepszym usuwaniem 
dźwięków otoczenia. Z tego powodu połączenie mikrofonów, czujników 
przewodnictwa kostnego i algorytmów DSP różni się w zależności od 
miejsca, w którym prowadzisz rozmowę. Jeśli jesteś w cichym salonie, 
czujniki przewodnictwa kostnego nie będą miały żadnego wpływu na 
ogólną jakość połączenia, więc pozostaną wyłączone. Natomiast 
podczas spaceru z psem po plaży w wietrzny dzień, czujniki te zostaną 
aktywowane, aby usunąć szum wiatru z rozmowy. Stale „szkolimy” i 
testujemy nasze algorytmy, dzięki czemu cały czas się uczą i doskonalą, 
jak zapewniać jeszcze lepszą jakość połączeń.
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8 Jeśli seria Elite 7 jest 
wyposażona w tryb mono, to 
czy mogę uczestniczyć w 
jednej rozmowie ze 
znajomym?

Nie zalecamy używania słuchawek dousznych w taki sposób. 
Teoretycznie Ty i Twój znajomy możecie używać po jednej wkładce 
dousznej i słuchać tej samej rozmowy, ale mikrofony będą aktywne 
tylko na jednej z nich. Wkładka douszna z aktywnymi mikrofonami 
wybierana jest automatycznie za pomocą algorytmów i jest to 
uzależnione od warunków, aby zapewnić optymalną jakość połączenia.

9 Co sprawia, że wkładki 
douszne z serii Elite 7 są 
wygodniejsze niż poprzednie 
modele?

Zawsze staramy się, aby nasze wkładki douszne były jeszcze bardziej 
wygodne. Opracowując serię Elite 7, przeprojektowaliśmy kształt 
wkładek dousznych, aby zapewnić lepsze i wygodniejsze dopasowanie 
do ucha. Zarówno Elite 7 Pro, jak i Elite 7 Active są o 16% mniejsze niż 
Elite 75t, co czyni je lżejszymi i bardziej dyskretnymi.

10 Czy efekt okluzji jest podobny 
do tego, który zapewniają 
słuchawki Elite 75t i Elite 
Active 75t?

Efekt okluzji jest podobny, ale wyposażyliśmy te wkładki douszne w 
otwory obniżające ciśnienie, aby go zminimalizować. 
Przeprojektowaliśmy również obudowę głośników, aby była lepiej 
dopasowana do naturalnego kształtu kanału słuchowego i dzięki temu 
te słuchawki są znacznie wygodniejsze nawet w przypadku korzystania z 
nich przez wiele godzin.

11 Czy seria Elite 7 ma 
wbudowany dedykowany 
mikroukład ANC?

Nie wykorzystują mikroukładu ANC, ale mają wbudowany procesor 
ANC. Funkcja ANC działa w oparciu o sprzężony system mikrofonów 
zewnętrznych, które przeciwdziałają zakłócającym falom hałasu 
otoczenia, wykorzystując przeciwne fale tłumiące, aby zniwelować 
niepożądane odgłosy.

12 Jak skuteczna jest funkcja 
ANC w serii Elite 7?

Połączenie sprzężonego systemu ANC i konstrukcji tłumiącej hałas 
sprawia, że słuchawki z serii Elite 7 są jednymi z najlepszych produktów 
wyciszających hałas na rynku i pozwalają Ci się skupić na tym, czego 
słuchasz, zarówno w domu, jak i w podróży. Ponadto dźwięk może być 
dostosowywany do indywidualnego profilu słuchowego za pomocą 
aplikacji Jabra Sound+.

13 Czym się różni funkcja ANC w 
słuchawkach z serii Elite 7 od 
tej zastosowanej w 
słuchawkach Elite 75t i Elite 
Active 75t?

Sprzężenie i personalizacja są takie same zarówno w przypadku 
produktów z serii Elite 7, jak i Elite 75t. Różnią się możliwości 
dostosowania. Obydwa produkty z serii Elite 7 posiadają 11 poziomów 
dźwięku — od pełnego trybu ANC do poziomu HearThrough, podobnie 
jak w Elite 85t. Jest zastosowana funkcja ANC w Elite 85t różni się tym, 
że jest to podwójnie hybrydowy system, co oznacza, że wykorzystuje 
zarówno mikrofony wewnętrzne, jak i zewnętrzne.

14 W jaki sposób została 
ulepszona jakość dźwięku w 
serii Elite 7?

Dzięki temu, że do naszego przeprojektowanego sprzętu dołączone jest 
oprogramowanie z zaawansowanymi możliwościami, jakość dźwięku w 
serii Elite 7 jest porównywalna lub lepsza niż w przypadku wiodących 
produktów konkurencji. Zmieniliśmy i zoptymalizowaliśmy wewnętrzne 
elementy wkładek dousznych, aby uzyskać maksymalną jakość dźwięku 
i wyeliminować zniekształcenia, a ponadto nasze algorytmy 
automatycznie dostosowują muzykę na kilku częstotliwościach, aby 
zapewnić najlepszy odbiór dźwięku. Przeprojektowaliśmy też wkładki 
EarGel™, nadając im bardziej zaokrąglony kształt, aby zapewnić bardziej 
naturalne dopasowanie i uszczelnienie oraz jeszcze bardziej poprawić 
jakość odtwarzanego dźwięku.



15 Dlaczego złącze USB-C 
znajduje się z przodu?

Złącze USB-C zostało umieszczone z przodu futerału ładującego w celu 
zminimalizowania jego rozmiaru. W rezultacie futerał jest jeszcze 
bardziej kieszonkowy, a jego bateria działa dłużej niż kiedykolwiek.

16 Dlaczego seria Elite 7 nie ma 
aptX, skoro niektóre produkty 
z niższej półki cenowej mają?

Pamięć i bateria w serii Elite 7 są przeznaczone do definiowania na nowo 
możliwości połączeń i odtwarzania muzyki, przy jednoczesnym 
zachowaniu jak najmniejszych rozmiarów. Zarówno w przypadku Elite 7 
Pro, jak i Elite 7 Active udało nam się to osiągnąć bez aptX, co oznacza, 
że dołączone kodeki (SBC i AAC) zapewniają najlepszą jakość muzyki.

17 Czy seria Elite 7 wykorzystuje 
indukcję magnetyczną 
bliskiego pola?

Odchodzimy od indukcji magnetycznej bliskiego pola, ponieważ funkcja 
Bluetooth jest coraz bardziej zaawansowana i niezawodna. Ta 
zwiększona niezawodność i stabilność pozwala nam na wykorzystanie 
technologii Bluetooth w celu zapewnienia stabilnego połączenia i 
zaawansowanych funkcji.

18 Co to jest łączność Multipoint 
i jak działa?

Tryb Multipoint umożliwia połączenie słuchawek dousznych z dwoma 
urządzeniami, takimi jak telefon komórkowy i laptop, w tym samym 
czasie, i zupełnie bezproblemowo.
 
Łączność Multipoint zapewnia informacje o połączeniach 
przychodzących i notyfikacje, automatycznie nadając priorytet 
urządzeniu odbierającemu połączenie przychodzące nad urządzeniem 
przesyłającym strumieniowo muzykę lub multimedia.
 
Jeśli otrzymasz nowe połączenie przychodzące w trakcie aktywnego 
połączenia na innym urządzeniu, słuchawki douszne powiadomią Cię 
dźwiękiem „puk, puk”. Możesz następnie nacisnąć przycisk na 
słuchawkach, aby odebrać połączenie przychodzące.
                                                                                                                                            
Chociaż Multipoint nie pozwala na jednoczesne odtwarzanie muzyki lub 
multimediów z obu urządzeń, sprawia, że przełączanie się z jednego 
urządzenia na drugie jest całkowicie bezproblemowe. Po prostu 
wstrzymaj dźwięk na pierwszym urządzeniu, i wznów odtwarzanie na 
drugim.
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