DATASHEET

ZONE WIRED
HEADSETS

De Logitech® Zone Wired is een
USB-headset die is ontworpen
voor drukke open werkruimtes.
De headset levert eersteklas
geluid en betrouwbare
gesprekshelderheid met
geavanceerde ruisonderdrukkende
microfoontechnologie. Daarnaast
is deze lichtgewicht, stijlvol en de
hele dag lang comfortabel.

De Zone Wired werkt met gangbare beltoepassingen op vrijwel
alle platforms en besturingssystemen. Technologie voor twee
ruisonderdrukkende microfoons onderdrukt accuraat afleidende
geluiden vanaf 60 cm zoals toetsenbordklikken en de stemmen van
mensen om je heen.
Duurzaam, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk met intuïtieve, snel
bereikbare knoppen op de knoopvrije draad voor dempen, volume
regelen, gesprekken aannemen/beëindigen/weigeren en muziek
afspelen/pauzeren. USB-C en inbegrepen USB-adapter garanderen
plug-and-play compatibiliteit.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN PRODUCTSPECIFICATIES
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Verbinding

Eersteklas microfoon voor open kantoren: Technologie voor twee
ruisonderdrukkende microfoons onderdrukt accuraat afleidende geluiden vanaf
60 cm.
Eersteklas audiodrivers: Grote 40mm-drivers leveren een volle bass, heldere
hoge frequenties en ongelooflijk lage vervorming.
Plug-and-play betrouwbaarheid: Dankzij bediening op de draad heb je
gespreks- en muziekfuncties direct bij de hand, en USB-C en USB-A-adapter
(inbegrepen) garanderen plug-and-play compatibiliteit.

USB-C en USB-A

Bedrade USB-C-verbinding plus een USB-A-adapter (inbegrepen) voor eenvoudige plug-and-play
betrouwbaarheid

Type microfoon

Eersteklas microfoon voor open kantoren, digitale signaalverwerking en twee ruisonderdrukkende
ECM-microfoons

Flexibele microfoonarm

270° rotatie (voor links of rechts dragen)

Microfoonfrequentie

Ondersteunt breedbandaudio waarmee meer detail wordt toegevoegd, waardoor je stem
natuurlijker klinkt

Passieve geluidsisolatie

Grote oorstukken van geheugenschuim en proteïneleer bieden passieve geluidsisolatie
tot 12 dB

Geluidskwaliteit

Dynamische equalizer met breedbandaudio en digitale signaalverwerking
Pas via de Logi Tune-desktopapp de equalizer aan met voorinstellingen voor verschillende soorten
muziek of maak aangepaste EQ-instellingen

Sidetone-aanpassing

Pas via de Logi Tune-desktopapp aan hoeveel je van je eigen stem hoort tijdens een gesprek

Bediening op draad

Volume verhogen/verlagen, dempen aan/uit, gesprekken aannemen/beëindigen/weigeren, muziek
pauzeren/afspelen

Twee manieren om te dempen

Flip-to-mute door de microfoonarm omhoog te draaien naar de hoofdband of op de muteknop te
drukken op de bediening op de draad

Audiowaarschuwingen

Spraakopdrachten voor dempen aan/uit

De hele dag lang comfortabel

Hoofdband met siliconenvulling en grote oorstukken van geheugenschuim en proteïneleer

Certificeringen

Gecertificeerd voor Microsoft® Teams1, Skype™ voor Bedrijven, Google Meet en Voice™.

Compatibiliteit

Compatibel met ingebouwde muteknoppen voor Zoom, en werkt ook met andere populaire
toepassingen zoals Cisco Jabber™, BlueJeans en GoToMeeting® om voor compatibiliteit en
naadloze integratie op de werkplek te zorgen.

Onderdeelnummer

UC Zone Wired: 981-000875

Afmetingen en gewicht

Headset:
165,93 x 179,73 x 66,77 mm
6,53 x 7,08 x 2,63 in

Inhoud van de doos

Eén Headset met bedrade USB-C-verbinding, één USB-A-adapter, één reistas,
handleiding

Garantie

2 jaar

Audio

Gebruiksgemak

Gecertificeerd voor
bedrijven

Algemeen

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA

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

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
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MSFT Teams Zone Wired: 981-000870
Kabellengte:
1,9 m (6,23 ft)

Gewicht:
211 g

Eersteklas microfoon voor open kantoren gecertificeerd voor Microsoft Teams.
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