
ELITE 7 PRO 
Veelgestelde vragen 
Alles wat u moet weten over 
deze uitstekende oordopjes. 
Muziek opnieuw verbeeld. 
Gesprekken vernieuwd.

FAQ



1 Jabra Elite 7 Series. 
Wat is het?

De Jabra Elite 7 Series bestaat uit de Elite 7 Pro en de Elite 7 Active: 
minuscule, volledig draadloze oordopjes, ontworpen met de meest 
geavanceerde, vooruitstrevende technologie die er bestaat. Met een 
ultracompact ontwerp, opnieuw ontworpen 6 mm luidsprekers, 
instelbare Active Noise Cancellation (ANC) en toonaangevende 
personalisatieopties via de Jabra Sound+-app, de Elite 7 Pro en de Elite 
7 Active vertegenwoordigen een vernieuwde volledig draadloze vrijheid.

2 Wat is een volledig draadloze 
verbinding ook alweer?

Volledig draadloos is de snelst groeiende draagstijl voor headphones. 
Het betekent gewoon dat de headphone helemaal geen kabels heeft, 
noch tussen de oordopjes, noch van de oordopjes naar uw apparaat. 
Waarom is dit goed? Luisteren naar muziek, thuis of onderweg, is een 
veel naadlozere ervaring wanneer u niet voortdurend verstrikt raakt in 
de kabels van uw headphones.

3 Wat is het belangrijkste 
kenmerk van de Elite 7 Pro?

Jabra Elite 7 Pro: Jabra MultiSensor Voice™.

4 Wat is Jabra MultiSensor 
Voice™?

Jabra MultiSensor Voice™ is de belangrijkste functie van de Elite 7 Pro. 
Deze revolutionaire gesprekstechnologie combineert vier krachtige 
microfoons met een geavanceerde, door de wind geactiveerde VPU-
botgeleidingssensor, aangedreven door onze geavanceerde Digital 
Signal Processing (DSP)-algoritmen, die achtergrondgeluiden van uw 
gesprekken identificeren en uitfilteren. Deze baanbrekende technologie 
levert onze beste belervaring ooit, zodat u in elke omgeving kunt bellen 
en gebeld kunt worden.

5 Botgeleiding? Hoe werkt dat 
eigenlijk?

Als u spreekt, veroorzaken de geluiden die u maakt trillingen die via uw 
kaakbeen omhoog gaan. Een geavanceerde botgeleidingssensor in elke 
oordopje kan deze trillingen vervolgens herkennen en ze als 
geluidsgolven doorgeven op een manier die vergelijkbaar is met een 
traditionele microfoon. Wanneer u in een lawaaierige of winderige 
omgeving bent, kan onze DSP de botgeleidingssensoren automatisch 
inschakelen en de signalen mengen met die van de microfoons om 
zoveel mogelijk omgevingslawaai te blokkeren. Dus zelfs als u in een 
extreem winderige of lawaaierige omgeving bent, zal de persoon met 
wie u praat u luid en duidelijk horen.

6 Zijn de algoritmen altijd 
actief? Hoe beslissen ze 
wanneer ze de 
botgeleidingssensoren 
activeren?

Als u aan het bellen bent, analyseren onze DSP-algoritmen voortdurend 
de geluiden om u heen, meten ze en passen ze zich aan uw omgeving 
aan. Om ons in staat te stellen een consistent uitstekende belervaring te 
leveren, nemen de botgeleidingssensoren het nooit helemaal over, maar 
worden ze gemengd met de andere microfoonsignalen wanneer uw 
omstandigheden daarom vragen.

7 Hoe werken de drie 
technologieën samen? Zijn ze 
altijd gelijk?

Het is belangrijk om de juiste balans te vinden tussen het zo natuurlijk 
mogelijk laten klinken van uw stem en het zoveel mogelijk verwijderen 
van achtergrondgeluiden. Daarom varieert de combinatie van 
microfoons, botgeleidingssensoren en DSP-algoritmen naargelang de 
omgeving. Als u in uw stille woonkamer bent, zullen de 
botgeleidingssensoren niets toevoegen aan de algemene belervaring en 
ze zullen dus ook niet worden ingeschakeld. Maar als u de hond uitlaat 
op een winderig strand, zullen ze geactiveerd worden om het geluid van 
de wind uit uw gesprek te verwijderen. Wij 'trainen' en testen onze 
algoritmen voortdurend, zodat ze voortdurend leren hoe ze nog betere 
gesprekken kunnen bieden.
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8 Ik heb gehoord dat de Elite 7 
Series een mono modus heeft 
- betekent dit dat ik een 
gesprek kan delen met een 
vriend?

Wij raden niet aan de oordopjes op deze manier te gebruiken. In theorie 
kunnen u en uw vriend elk een oordopje dragen en meeluisteren met 
hetzelfde gesprek, maar de microfoons zullen slechts op één oordopje 
tegelijk actief zijn. Het oordopje met de actieve microfoons wordt, 
afhankelijk van de omstandigheden, automatisch door de algoritmen 
gekozen voor een optimale belervaring.

9 Hoe zijn de Elite 7 Series-
oordopjes comfortabeler dan 
de vorige Elite-oordopjes?

Wij zijn er altijd op uit om onze oordopjes nog comfortabeler te maken. 
Om de Elite 7 Series te ontwikkelen, hebben wij de vorm van de 
oordopjes opnieuw ontworpen, zodat ze beter en comfortabeler in het 
oor passen. Zowel de Elite 7 Pro als de Elite 7 Active zijn 16% kleiner dan 
de Elite 75t, waardoor ze lichter en onopvallender zijn.

10 Is het occlusie-effect 
vergelijkbaar met dat van de 
Elite 75t en de Elite Active 
75t?

Het occlusie-effect is vergelijkbaar, maar wij hebben openingen voor 
drukverlaging in de oordopjes aangebracht om het te helpen 
minimaliseren. Maar omdat wij ook de klankbuis opnieuw ontworpen 
hebben, zodat hij beter aansluit bij de natuurlijke vorm van de 
gehoorgang, zijn ze veel comfortabeler, zelfs bij langdurig dragen.

11 Heeft de Elite 7 Series een 
speciale ANC-chip?

Ze hebben geen ANC-chip, maar wel een ingebouwde ANC-processor. 
De ANC wordt aangedreven door onze feedforward (externe 
microfoons, die de golven van achtergrondgeluid tegengaan met 
tegenovergestelde 'antigeluidsgolven', om het lawaai om u heen te 
onderdrukken.

12 Hoe effectief is de ANC in de 
Elite 7 Series?

Een sterke combinatie van feedforward-ANC en een geluidsisolerend 
ontwerp maken de Elite 7 Series tot een van de beste producten op de 
markt voor geluidsonderdrukking, zodat u zich kunt blijven 
concentreren op waar u ook naar luistert, zowel thuis als onderweg. En 
de prestaties kunnen zelfs worden aangepast aan uw individuele gehoor 
met behulp van de Jabra Sound+-app.

13 Waarin verschilt de ANC in de 
Elite 7 Series van de Elite 75t 
en de Elite Active 75t?

De feedforward-levering en personalisering zijn hetzelfde voor zowel de 
Elite 7 Series-producten als de Elite 75t Series-producten. Het verschil 
zit hem in de instelbaarheid. Beide producten uit de Elite 7 Series 
beschikken over 11 niveaus van geluidsregeling - van volledige ANC tot 
volledige HearThrough, vergelijkbaar met de Elite 85t. De ANC op de 
Elite 85t is anders omdat hij dubbel hybride is, wat betekent dat hij zowel 
feedforward- als feedbackmicrofoons gebruikt.

14 Hoe hebben jullie de 
muziekbeleving op de Elite 7 
Series verbeterd?

Door de combinatie van onze opnieuw ontworpen hardware en 
geavanceerde softwaremogelijkheden is de muziekbeleving van de Elite 
7 Series gelijk aan of zelfs beter dan die van de belangrijkste 
concurrerende producten. We hebben de interne componenten van de 
oordopjes opnieuw gearrangeerd en geoptimaliseerd om de 
geluidskwaliteit te maximaliseren en vervorming te elimineren. Onze 
algoritmes passen de muziek automatisch aan op verschillende 
frequenties voor de beste luisterervaring. We hebben ook onze 
EarGels™ opnieuw ontworpen, waardoor ze een afgeronde vorm 
hebben voor een natuurlijkere pasvorm en afdichting, wat de 
geluidservaring nog verder verbetert.



15 Waarom is de USB-C-
aansluiting naar de voorkant 
verhuisd?

We hebben de USB-C-aansluiting naar de voorkant van de 
oplaadhouder verplaatst omdat we zo de afmetingen van de houder 
konden minimaliseren. Het resultaat is een houder die nog beter in de 
zak past en een langere batterijduur heeft dan ooit tevoren.

16 Waarom beschikt de Elite 7 
Series niet over aptX, terwijl 
sommige lager geprijsde 
producten dat wel hebben?

Het volledige geheugen en batterijvermogen van de Elite 7 Series is 
ingezet om de mogelijkheden voor bellen en muziek opnieuw uit te 
vinden en tegelijkertijd het formaat zo klein mogelijk te maken. Voor 
zowel de Elite 7 Pro als de Elite 7 Active hebben we dit bereikt zonder 
aptX, wat betekent dat de meegeleverde codecs (SBC en AAC) u de 
beste muziekervaring zullen bieden.

17 Maakt de Elite 7 Series 
gebruik van Near-Field 
Magnetic Induction?

Wij stappen af van Near-Field Magnetic Induction, omdat Bluetooth 
geavanceerder en betrouwbaarder wordt. Deze verbeterde 
betrouwbaarheid en stabiliteit stelt ons in staat de Bluetooth-
technologie te gebruiken om een stabiele verbinding en geavanceerde 
functies te bieden.
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