FICHA TÉCNICA

HEADSETS ZONE WIRED

O Logitech® Zone Wired é
certificado para Microsoft® Teams
com um microfone superior para
ambientes de escritórios abertos.
Ele fornece áudio superior e
chamadas seguramente claras,
com tecnologia de microfone
para redução de ruído avançada.
Além disso, é leve, elegante e
superconfortável para ser usado
durante o dia todo.

O Zone Wired funciona com aplicativos de chamada comuns em
quase todas as plataformas e sistemas operacionais. A certificação
para Microsoft Teams garante uma inicialização superfácil do
aplicativo Teams, diretamente do Zone Wired com um único clique.
A tecnologia de redução de ruídos do microfone duplo reduz com
precisão distrações sonoras como barulhos de teclados e vozes
próximas mesmo a 60 cm de distância. Resistente, confiável e simples
de usar, com controles integrados intuitivos sempre na ponta de seus
dedos em um cabo que não se enrosca, pronto para iniciar o Teams,
silenciar, ajustar volume, atender/encerrar/rejeitar chamadas e
reproduzir/pausar músicas.

RECURSOS PRINCIPAIS E ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
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Drives de áudio superiores: Os drivers, com o excelente tamanho de 40
mm, fornecem graves encorpados, altas frequências cristalinas e distorção
incrivelmente baixa.
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Plug-and-play preciso: Os controles integrados mantém funções de chamadas,
música e do Teams ao alcance, enquanto o USB-C e o adaptador USB-A
(incluído) asseguram a compatibilidade plug-and-play.
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Conectividade

Áudio

USB-C e USB-A

Conexão por cabo USB-C e um adaptador USB-A (incluído) para precisão plug and play simplificada.

Tipo de microfone

Certificado para Teams com microfone superior para ambientes de escritórios abertos,
processamento de sinal digital (DSP) e microfones duplos ECM com redução de ruído

Braço de microfone flexível

Rotação de 270° (use-o à esquerda ou direta)

Frequência do microfone

Suporta áudio de banda larga que adiciona mais detalhes, dando à sua voz um som mais natural

Isolamento acústico passivo

As almofadas de ouvido de tamanho grande, acolchoadas e revestidas de couro sintético fornecem
isolamento acústico passivo de até 12 dB

Qualidade de som

Equalizador dinâmico com áudio de banda larga e processamento de sinal digital (DSP)
Use o aplicativo de desktop Logi Tune para ajustar o equalizador com configurações pré-definidas
para vários tipos de música ou criar suas configurações de equalização personalizadas

Ajuste de sidetone
Controles integrados

Facilidade de uso

Certificado para
empresas

Microfone superior para escritórios abertos: Microfone duplo com tecnologia
de redução de ruído que reduz distrações sonoras com precisão mesmo a 60
centímetros de distância.

Através do aplicativo de desktop Logi Tune, ajuste o quanto de sua voz você quer ouvir durante
chamadas
Inicie o Teams, ajuste o volume, ligue/desligue o áudio, atenda/encerre/rejeite chamadas,
reproduza/pause músicas

Duas formas de silenciar

Gire o braço do microfone no arco de cabeça para usar a função levantar-para-silenciar ou
pressione o botão sem áudio no controle integrado

Alertas de áudio

Comandos de voz para ligar/desligar o áudio

Conforto para o dia inteiro

Arco de cabeça acolchoado em silicone e almofadas de ouvido acolchoadas com espuma e
revestidas em couro sintético

Certificações

Certificado para Microsoft Teams1 e Skype© for Business

Compatibilidade

Compatível com Zoom com controles de mudo integrados, funciona também com outros
aplicativos populares como Google© Voice, Cisco Jabber™, BlueJeans e GoToMeeting® para garantir
compatibilidade e integração perfeitas no local de trabalho.

Números da peça

Microsoft Teams Zone Wired: 981-000871

Dimensões e peso

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

Conteúdo da caixa

Um headset com conexão por cabo USB-C, um adaptador USB-A, uma bolsa de viagem,
documentação do usuário

Garantia

2 anos

Geral

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA
Contate seu revendedor
ou contate-nos 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

Comprimento do cabo:
1,9 m (6,23 pol)

Peso:
211 g

Microfone superior certificado para Microsoft Teams para uso em ambientes de
escritório abertos.
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