
Logitech Zone Wireless Teams - GRAPHITE

Code:
HEALO5765955

Vendor code:
981-000854

EAN code:
5099206088580

85 - 20 kHz, Bluetooth 5.0, Qi Wireless, Li-ion, 176.7 x 70.7 x 174.7 mm, 180.8 g

Logitech Zone Wireless Teams

Zone Wireless is een draadloze headset die is ontworpen voor drukke werkplekken en is gecertificeerd voor
Microsoft Teams. Start of neem deel aan een Teams-vergadering met een enkele aanraking. Of pas een langere
aanraking toe om Cortana®-stemvaardigheden op te roepen. Het is zo simpel. Geweldig om te bellen of naar
muziek te luisteren. Gebruik de actieve ruisonderdrukking voor als je je gewoon wilt concentreren, Zone Wireless
biedt de hele dag comfort, dankzij de zachte oorkussens. Koppel tegelijkertijd maximaal drie Bluetooth-compatibele
apparaten en schakel naadloos tussen de apparaten, plus Zone Wireless is Qi-compatibel voor snel draadloos
opladen. Bepaal de soundscape van uw werkplek met Zone Wireless en krijg dingen gedaan.

Maakt tegelijkertijd verbinding met uw computer en smartphone

Schakel naadloos tussen verbonden apparaten zodat u de hele dag tussen telefoongesprekken,
videovergaderingen, muziek en algemene ruisonderdrukking kunt wisselen. Het draadloze bereik van 30 meter
geeft u de vrijheid om rond te lopen terwijl u verbonden blijft.

Actieve ruisonderdrukking (ANC)

Open werkomgevingen zijn ideaal voor samenwerking, maar niet zo geweldig als u steeds afgeleid wordt door het
geluid om u heen. Actieve ruisonderdrukking vermindert ongewenst omgevingsgeluid aanzienlijk, zodat u zich
ongestoord kunt concentreren.

Geweldig voor muziek en praten

Meeslepend geluid om naar muziek te luisteren en een ruisonderdrukkende microfoon om ervoor te zorgen dat uw



stem aan de andere kant van de lijn helder klinkt, zonder afleidend omgevingsgeluid.

Gecertificeerd voor Microsoft Teams

Beantwoord Teams-vergaderingen / oproepen / berichten / meldingen op of beantwoord ze met een enkele
aanraking. Of pas een langere aanraking toe om Cortana®-stemvaardigheden op te roepen.

Eenvoudige bediening

Met de intuïtieve knoppen kunt u het volume aanpassen, muziek afspelen en pauzeren, oproepen starten en
beëindigen, de microfoon activeren/dempen, de headset in- en uitschakelen, ruisonderdrukking activeren en
koppelen via Bluetooth®.

Met Qi-technologie voor draadloos opladen

Vouw aan het einde van de dag de headset op en laad deze op met een draadloze Qi-oplader of met de
meegeleverde USB-kabel.

Volledige bediening met de Logi Tune-app

Open de app en beheer moeiteloos de dempfunctie, bekijk de batterijstatus, regel Sidetone, pas de 5-bands EQ-
schuifregelaars aan (of kies één van de aangepaste voorinstellingen) en download software-updates.

Compatibel met gangbare beltoepassingen

Werkt met de meeste beltoepassingen op vrijwel elk platform en besturingssysteem.

Accu/Batterij

Accu gestuurd Ja
Accu/Batterij oplaadtijd 2 uur

Batterijcapaciteit (wattuur) 1,44 Wh

Batterijtechnologie Lithium-Polymeer (LiPo)

Capaciteit van de accu/batterij 400 mAh
Draadloos opladen Ja

Levensduur accu/batterij 16 uur

Ondersteund aantal accu's/batterijen 1

Type batterij Ingebouwde accu

Gewicht en omvang

Breedte 176,7 mm
Diepte 70,7 mm

Gewicht 180,8 g

Hoogte 174,7 mm

Hoofdtelefoon

Frequentiebereik koptelefoon 30 - 13000 Hz

Positie speakers koptelefoon Supraaural
Ruisonderdrukkingstype Actief



Inhoud van de verpakking

Aantal 1

Meegeleverde Audio adapters USB

Meegeleverde kabels USB Type-a naar USB Type-C
Meegeleverde ontvanger Ja

Opbergetui Ja

Wireless ontvanger interface USB Type-A

Logistieke gegevens

(Buitenste) hoofdverpakking breedte 24,3 cm

(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht 2,25 kg
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte 20,2 cm

(Buitenste) hoofdverpakking lengte 33,1 cm

Microfoon

Frequentie microfoon 85 - 20000 Hz

Klapbare microfoon Ja

MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) microfoon Ja
Microfoontype Boom

Microphone direction type Omnidirectioneel

Schakelaar ruisonderdrukking Ja

Overige specificaties

Aantal inbegrepen batterijen 1 stuk(s)

Poorten & interfaces

3,5mm-connector Nee

Aansluitbereik 30 m
Bluetooth Ja

Bluetooth-versie 5.0

Connectiviteitstechnologie Draadloos

USB-aansluiting Nee

Prestatie

Aanbevolen gebruik Kantoor/callcenter
Bedieningstoetsen Meerdere toetsen, Volume +, Volume -

Draagwijze Hoofdband

Headset type Stereofonisch

Inklapbaar Ja
Kleur van het product Grafiet

LED-indicatoren Ja



Snoerlengte 1,3 m
Soort bediening Knoppen

Type product Headset

Verpakking

Breedte verpakking 185 mm

Diepte verpakking 232 mm

Gewicht verpakking 458,7 g
Hoogte verpakking 81 mm


