DATASHEET

DRAADLOZE
HEADSET H820e

Het kan zo fijn zijn om even uit
uw stoel op te staan tijdens lange
conferentiegesprekken. Wanneer
u de Logitech H820e draadloze
headset draagt, heeft u de vrijheid
om aantekeningen te maken op
een whiteboard, naar een stiller
kantoor te gaan of even te rekken
en strekken. De H820e is ontworpen
voor comfort en gemak en bevat
een gewatteerde hoofdband,
vervangbare oorkussenhoezen en
een ruisonderdrukkende microfoon.

Logitech H820e draadloze headset is beschikbaar in mono- en
dualversies en koppelt automatisch met elk H820e-dock. Perfect
voor 'hot desking'. Deze draadloze DECT-headset blijft tot 100 m
(300 ft) vanaf het dock verbonden en levert tot 10 uur gesprekstijd
via breedband. Met intuïtieve gespreksbediening op de oortelefoon,
een ledlicht voor 'in gesprek' om onderbreking te minimaliseren
en een ruisonderdrukkende microfoon is de H820e perfect om
telefoongesprekken te voeren vanaf uw bureau.
Met geavanceerde bedrijfscertificeringen en verbeterde integratie met
populaire belplatforms kunnen gebruikers rekenen op een naadloze
vergaderervaring met elke toepassing voor videovergaderen.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN PRODUCTSPECIFICATIES
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Draadloze DECT-spectrumconnectiviteit met een bereik tot 100 m (300 ft)
biedt een uitzonderlijk draadloos bereik dat geen storing veroorzaakt met
andere wifi®-apparaten in uw kantoor.
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Indicatielampjes geven een visuele bevestiging van 'in gesprek'-status,
dempen en binnenkomende gesprekken, terwijl u met bediening op het
oorstuk gesprekken makkelijker kunt beantwoorden en ophangen, en het
gespreksvolume aan kunt passen.
De akoestische echo-onderdrukking en een ruisonderdrukkende
microfoon zijn geoptimaliseerd, zodat u in rumoerige werkomgevingen kunt
horen en gehoord kunt worden.
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Verbinding

Oplaadbare batterij
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Type

DECT 6.0 met USB-A

Draadloos bereik

Tot 100 m (300 ft)

Automatisch koppelen

Automatische koppeling wanneer ze in een H820e-oplaaddock worden geplaatst. Dit maakt het
gemakkelijk om de headsets op te laden in een grote implementatie of voor ‘hot desking’.

Schakelaar voor
breedband/smalband

Biedt de optie om naar smalband over te schakelen voor betere prestaties in omgevingen met een groot
aantal implementaties, en om een langere gesprekstijd te verkrijgen.

Gesprekstijd

Tot 10 uur

Opladen

In 3 uur op de oplaaddock volledig opgeladen

Type microfoon

Bidirectionele ECM ruisonderdrukkende microfoon

Flexibele microfoonarm

Draai de arm omhoog of omlaag en buig deze naar links of rechts om de microfoon dichter bij uw mond
te plaatsen

Geluidskwaliteit

Echte breedbandaudio en digitale signaalverwerking

Akoestische bescherming

Bescherming tegen geluiden van meer dan 115 dBA; conform EN60950-1

Bediening op oorschelp

Opnemen/ophangen en volume aanpassen met bediening op het oorstuk.

Dempstatus

Gesprek dempen/niet dempen met knop op microfoonarm. Een rode led die de headsetdrager kan zien,
biedt een visuele indicatie van de dempstatus.

Indicatielampje voor 'In
gesprek'

Een indicatielampje achterop de microfoonarm geeft voor anderen achter u aan dat u in gesprek bent.

Indicator voor inkomend
gesprek

Een visuele indicator geeft aan wanneer u een inkomend gesprek krijgt.

Materialen van
professionele kwaliteit

Gewatteerde, imitatieleren hoofdband en oorkussens, en een stevige TR90-nylonconstructie, wat
duurzamer is dan ABS en beter bestand is tegen alledaagse chemische stoffen, zoals haarlak en
zonnebrandcrème.

Audio

Gebruiksgemak

Gecertificeerd voor
bedrijven

Certificeringen

Gecertificeerd voor Skype voor Bedrijven en Cisco Jabber® 1. Ook compatibel met andere populaire belplatforms
zoals Blue Jeans, Broadsoft®, Google Voice™, GoToMeeting™, Microsoft Teams®, Vidyo™ en Zoom™.

Onderdeelnummer

H820e Mono: 981-000512 | H820e Dual: 981-000517

Afmetingen en gewicht

H820e Mono

H820e Dual

Voetstuk

174 x 165 x 50 mm
(6,75 x 6,5 x 2 inch)

174 x 165 x 50 mm
(6,75 x 6,5 x 2 inch)

73 x 128 x 82 mm
(2,8 x 5 x 3,25 inch)

88 g (3,1 oz)

128 g (3,1 oz)

475 g (16,8 oz)

Algemeen

Neem contact op met uw
wederverkoper of met ons via
www.logitech.com/vcsales

180 x 236 x 79 mm
(7,1 x 9,3 x 3,1 inch)
250 g (8,8 oz)

Inhoud van de doos

Headset, laadstation, AC-voedingadapter, USB-A-kabel, snelstartgids en garantiekaart

Garantie

Beperkte hardwaregarantie van 2 jaar

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 Verenigde Staten

logitech.com/H820e

Verpakking

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l’Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne
Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel.: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

1
Ga naar www.logitech.com/ciscocompatibility voor het nieuwste
compatibiliteitsoverzicht voor Cisco.
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