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H820e Wireless Headset Mono

COMFORT EN GEMAK IN EEN DRAADLOZE HEADSET

Tijdens lange telefonische vergaderingen even opstaan of een kop koffie halen. Dat kan met de Logitech H820e
Wireless Headset. Deze headset biedt meer vrijheid om bijvoorbeeld aantekeningen te maken op een whiteboard of
naar een stil kantoor te lopen voor meer privacy. De H820e is voorzien van geluidsonderdrukkende technologie en
ontworpen voor comfort en gemak met een gewatteerde hoofdband en zachte, vervangbare oordopjes.

MEER VRIJHEID MET DRAADLOOS

De Logitech H820e-headset heeft een bereik tot 100 meter afstand vanaf het verbonden device. De headset biedt
10 uur gesprekstijd via breedband. De draadloze DECT-verbinding van de headset veroorzaakt geen storing met
Wi-Fi-apparaten.

DE HELE DAG LANG COMFORTABEL

Geniet van comfort en stijl. Het moderne, lichte ontwerp van de H820e-headset wordt aangevuld door
hoogwaardige materialen zoals TR90-nylon, een gewatteerde hoofdband van imitatieleer en vervangbare oordopjes
van imitatieleer voor vele uren comfort en duurzaamheid.



IDEAAL VOOR DRUKKE KANTOREN

Het kan moeilijk zijn om een telefoongesprek te voeren in een drukke werkomgeving. De H820e-headset is gemaakt
voor deze situaties. De headset wordt automatisch gekoppeld met een H820e-dok – ideaal voor hotdesken. Een led
laat anderen weten dat de headset op dat moment wordt gebruikt, en een visuele indicatie laat zien dat er een
gesprek binnenkomt.

ONTWORPEN VOOR HET BEDRIJFSLEVEN

De H820e-headset is gecertificeerd voor gebruik met toonaangevende vergadersoftware zoals Skype for Business
en Cisco® Jabber™. De H820e wordt aanbevolen voor intensief zakelijke gebruik in open werkomgevingen,
kantoren of thuiskantoren. Kies H820e Mono of H820e Dual voor één of twee speakers.

JA, IK BEN IN GESPREK

Een led-lampje op de achterkant van de microfoonarm biedt een visueel signaal voor collega's dat de vergadering is
begonnen.

GELUIDS- EN ECHO-ONDERDRUKKING

Met akoestische echo-onderdrukking en geluidsonderdrukkende microfoon is de H820e geoptimaliseerd. Hiermee
zorgt de headset dat iedereen alles hoort en de spreker goed verstaanbaar is, ook in een rumoerige werkomgeving.

AUTOMATISCH KOPPELEN

H820e-headsets worden automatisch gekoppeld wanneer ze in een H820e-oplaaddok worden geplaatst. De
headsets kunnen hierdoor gemakkelijk met elk werkstation in grote implementaties of in een opzet met flexibele
werkplekken worden gebruikt.

HANDIGE KNOPPEN

Regel het gesprek met knoppen op de oortelefoon voor antwoorden/beëindigen1, en volume omhoog/omlaag en
dempen. De verhoogde knoppen bieden een referentiepunt zodat de knoppen blindelinks te bedienen zijn.

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.

WELGEMANIERD DRAADLOOS

DECT-spectrum draadloze verbinding biedt een buitengewoon draadloos bereik dat geen storing veroorzaakt met
Wi-Fi®-apparaten in het kantoor. Dankzij een optie om te schakelen tussen breed- en smalband profiteert de
gebruiker van betere prestaties bij intensief gebruik en een langere gesprekstijd.

Accu/Batterij

Accu gestuurd Ja

Batterijcapaciteit (wattuur) 1,6 Wh

Batterijtechnologie Lithium-Polymeer (LiPo)
Capaciteit van de accu/batterij 430 mAh

Gesprekstijd 10 uur

Ondersteund aantal accu's/batterijen 1



Gewicht en omvang

Breedte 174 mm

Diepte 165 mm

Gewicht 88 g
Hoogte 50 mm

Hoofdtelefoon

Frequentiebereik koptelefoon 150 - 7000 Hz

Gevoeligheid koptelefoon 103 dB

Positie speakers koptelefoon Supraaural

Inhoud van de verpakking

Aantal 1

Oplader Ja
Snelstartgids Ja

Logistieke gegevens

(Buitenste) hoofdverpakking breedte 19 cm

(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht 4 kg

(Buitenste) hoofdverpakking hoogte 49 cm

(Buitenste) hoofdverpakking lengte 25 cm

Microfoon

Frequentie microfoon 100 - 7000 Hz

Gevoeligheid microfoon 45 dB
Microfoon mute Ja

Microfoontype Boom

Overige specificaties

2,5mm-connector Nee

Aantal inbegrepen batterijen 1 stuk(s)

Digital Signal Processing (DSP) Ja

Poorten & interfaces

2x 3,5 mm-connectors Nee
3,5mm-connector Nee

Aansluitbereik 100 m

Connectiviteitstechnologie Bedraad

USB-aansluiting Ja



Prestatie

Aanbevolen gebruik Kantoor/callcenter

DECT connectable Ja

Draagwijze Hoofdband
Headset type Monauraal

Kleur van het product Zwart

Type product Headset

Verpakking

Breedte verpakking 180 mm

Diepte verpakking 236 mm
Gewicht verpakking 250 g

Hoogte verpakking 79 mm


