
Logitech USB Headset Mono H650e

Code:
HEALO2678441

Vendor code:
981-000514

EAN code:
5099206041189

50 - 10k Hz/100 - 10k Hz, USB, mono

GEAVANCEERDE HEADSET VOOR DE DRUKKE PROFESSIONAL

Verkopers, medewerkers van de klantenservice en andere zakenlui die de hele dag achter de telefoon zitten, zullen
het ontwerp en comfort van de Logitech H650e beslist kunnen waarderen. De H650e is geraffineerd in zowel
vormgeving als technologie en levert duidelijke audio met functies zoals akoestische echo-onderdrukking en een
geluidsisolerende microfoon. Dit alles is bedoeld om ervoor te zorgen dat u zo productief en comfortabel mogelijk
kunt bellen.

SLIM EN STIJLVOL

Aandacht voor de details is wat de Logitech H650e-headset van de rest onderscheidt. De headset is perfect voor
mensen met aandacht voor design. Zo zitten er intuïtieve knoppen op de draad voor volumeaanpassing en is er een
heldere led om anderen te laten zien dat u in gesprek bent. Kies H650e Mono of H650e Stereo voor één of twee
speakers.

AUDIO VAN ONDERNEMINGSKLASSE

De H650e-headset levert functionaliteit in een stijlvol jasje. Dit is een professionele headset met DSP (Digital Signal



Processing), akoestische echo-onderdrukking, breedbandaudio, dynamische equalizer en ruisonderdrukkende
microfoon. Verkopers en CSR's kunnen gesprekken luid en duidelijk voeren en ontvangen.

ONTWORPEN VOOR HET BEDRIJFSLEVEN

Certificeringen met toonaangevende vergadersoftware garanderen een geïntegreerde ervaring met toepassingen
zoals Skype for Business en Cisco Jabber™. Plug-and-play eenvoud dankzij een platte, knoopvrije draad die wordt
aangesloten op de USB-poort van een Mac of pc.

JA, IK BEN IN GESPREK

Een led-lampje op de achterkant van de microfoonarm biedt een visueel signaal voor degenen achter u dat u in
gesprek bent, waardoor u niet per ongeluk gestoord zult worden tijdens gesprekken.

GELUIDS- EN ECHO-ONDERDRUKKING

Met akoestische echo-onderdrukking en geluidsonderdrukkende microfoon is de H650e geoptimaliseerd zodat u in
rumoerige werkomgevingen kunt horen en gehoord kunt worden.

VOELBARE KNOPPEN

Regel het gesprek met knoppen voor antwoorden/beëindigen, volume omhoog/omlaag en dempen. De knop voor
volume omhoog is strategisch hoger geplaatst dan de andere knoppen, wat een referentiepunt voor uw vingers
biedt en waardoor u uw gesprek kunt voeren zonder van uw werk te worden afgeleid.

KNOOPVRIJE DRAAD

De platte en flexibele draad raakt niet in de knoop zodat u nooit in de war raakt tijdens een gesprek.

VEILIG LUISTEREN

Logitech Sound Protection biedt bescherming tegen geluiden hoger dan 115 dBA om een uitzonderlijke
luistercomfort te bieden voor spraak en muziek. Compatibel met EN60950-1.

GEOPTIMALISEERD VOOR STEM EN MUZIEK

Een dynamische equalizer schakelt automatisch tussen modi voor stem en muziek, waardoor de beste
geluidskwaliteit wordt geleverd voor waar de gebruiker naar luistert.

Gewicht en omvang

Breedte 174 mm
Diepte 50 mm

Gewicht 93 g

Hoogte 165 mm

Hoofdtelefoon

Frequentiebereik koptelefoon 50 - 10000 Hz

Gevoeligheid koptelefoon 90 dB
Positie speakers koptelefoon Supraaural

Totale harmonische vervorming (THD) 4 procent



Inhoud van de verpakking

Opbergetui Ja

Snelstartgids Ja

Microfoon

Frequentie microfoon 100 - 10000 Hz

Gevoeligheid microfoon -45 dB
Microfoon mute Ja

Microfoontype Boom

Microphone direction type Tweerichtingsmicrofoon

Minimale systeemeisen

Ondersteunt Mac-besturingssysteem Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion

Ondersteunt Windows

Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic
x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home
Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7
Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7
Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7
Ultimate x64,Windows 8,Windows 8
Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8
Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Win

Overige specificaties

2,5mm-connector Nee
Verrichtingsvoltage 1,4 - 5 V

Poorten & interfaces

2x 3,5 mm-connectors Nee

3,5mm-connector Nee

Connectiviteitstechnologie Bedraad

USB-aansluiting Ja

Prestatie

Aanbevolen gebruik Kantoor/callcenter
Draagwijze Hoofdband

Headset type Monauraal

Kleur van het product Zwart, Grijs

Producttype Headset


