FICHA TÉCNICA

FONES DE OUVIDO
ZONE TRUE WIRELESS

Mantenha o foco nas suas tarefas
com os fones de ouvido com
Bluetooth® Zone True Wireless. Os
microfones com cancelamento de
ruídos certificados, o ANC híbrido
adaptável e o som envolvente
são ideais para colaboração em
locais de trabalho movimentados,
sem comprometer a qualidade,
produtividade e criatividade.

Os fones Logitech Zone True Wireless oferecem experiências
envolventes que ajudam você a ser ouvido com clareza e ficar
conectado e confiante.
Os três microfones de cada lado (6 no total) distinguem sua voz de
outros sons com uma combinação de formação de feixe avançada,
redução de ruídos em cascata e processamento dinâmico para que
sua voz seja ouvida com clareza, não importa onde esteja.
Conecte-se a um smartphone e computador simultaneamente via
Bluetooth®. O Zone True Wireless conta com tecnologia multiponto
avançada, tornando mais fácil alternar entre duas fontes de áudio
ativas e nunca perder uma chamada.
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Conectividade

Fácil de usar

Certificado para
empresas

Concentre-se no seu mundo: os drivers grandes de 12 mm oferecem um som envolvente e cancelamento de ruído
ativo (ANC) para bloquear os sons que distraem, bem como o modo de transparência, que permite ouvir os sons
externos.
Conexão multiponto confiável: alterne facilmente entre o smartphone e o computador sem perder nenhuma
chamada, enquanto o receptor USB oferece maior desempenho e confiança.

Vários tipos de conexões

Bluetooth®, receptor USB-A com adaptador USB-C

Alcance sem fio

Até 30 m/100 pés (campo aberto)

Dispositivos emparelhados

Duas conexões ativas e até oito conexões armazenadas

Emparelhamento rápido

Google Fast Pairing para conexão simples

Tempo de fala/áudio

Tempo de fala:
Até 6h (ANC ligado); até 6h30
(ANC desligado)

Carregamento

2h45 para carregamento completo dos fones de ouvido
3h para carregamento completo do estojo
5 min de carregamento rápido = 2h de tempo de escuta (ANC desligado), 1h10 de tempo de escuta (ANC ligado) ou
1h de tempo de fala (ANC desligado)
Carregamento Qi Wireless1 ou cabo de carregamento USB-C para USB-A (incluído)

Tipo de microfone

Matriz de microfones duplos MEMS omnidirecional com formação de feixe e um microfone interno

ANC (cancelamento de
ruído ativo)

Alterne facilmente entre o ANC híbrido adaptável e o modo de transparência para eliminar os ruídos de fundo do
ambiente ou ouvir as pessoas, tráfego e outros sons externos

Qualidade de som

Os drivers grandes de 12 mm oferecem graves completos, e o tecido ajuda a reduzir os ruídos de vento

Ajuste de sidetone

Use o Logi Tune para ajustar em que volume deseja ouvir sua voz durante as chamadas

Proteção acústica

Certificação EN 50332

Controle

Atender/encerrar/recusar chamadas, pausar/reproduzir músicas, anterior/próxima música, ligar/desligar ANC/modo de
transparência, aumentar/diminuir volume2

Alertas de áudio

Alertas de voz para a duração da bateria, modo sem áudio, ANC/modo de transparência, status de energia e conexão

Conforto para o dia inteiro

Três tamanhos de pontas de gel (P, M e G) estão disponíveis para um ajuste personalizado

Certificações

Certificado para Microsoft Teams®, Google Meet™, Google Voice™ e Zoom™

Compatibilidade

Funciona com outros aplicativos populares, como Cisco Webex®, BlueJeans e GoToMeeting™, para garantir
compatibilidade e integração perfeitas no local de trabalho

Bateria
recarregável

Áudio
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Áudio cristalino: três microfones com cancelamento de ruídos de cada lado para identificar sua voz, e um
microfone interno para reduzir os ruídos indesejados por condução óssea.

Números da peça

Tempo de escuta:
Até 7h (ANC ligado); até 12h (ANC desligado)

Zone True Wireless
Grafite: 985-001081

Pad de carregamento sem fio
POWERED
950-000010

Dimensões e peso

Fones de ouvido:
15,9 x 27,4 x 26,3 mm
0,63 x 1,08 x 1,04 pol
13 g/0,46 oz (por par
de fones de ouvido)

Conteúdo da caixa

Um par de fones de ouvido com pontas de gel
tamanho M,
Um estojo de carregamento sem fio,
Um receptor USB-A,
Um adaptador USB-C para USB-A,

Garantia

2 anos

Geral

Estojo de
carregamento:
25 x 39,8 x 74,5 mm
0,99 x 1,57 x 2,93 pol
46 g/1,62 oz

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA

www.logitech.com/zonetruewireless
Contate seu revendedor
ou fale conosco em
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

Receptor Zone True
Wireless:
21,5 x 13,6 x 6 mm
0,85 x 0,54 x 0,24 pol
Dois pares de pontas de gel substituíveis (P e G),
Um cabo de carregamento USB-C para USB-A,
Uma bolsa de pano para transporte,
Documentação do usuário

1 Pad de carregamento Qi Wireless vendido separadamente
2
Personalizável no aplicativo Logi Tune
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