
Gjør ethvert arbeidsområde om til

et konferanserom.

Logitech Mobile Speakerphone P710e 
Logitech Mobile Speakerphone P710e kombinerer lydgjengivelse med kvalitet for bedriftsmarkedet, 
bærbarhet og sekundærskjermfleksibilitet, med den menneskeorienterte utformingen og de 
brukervennlige funksjonene Logitech er kjent for. Brukere kan sette opp et konferanserom med 
håndfrisett, profesjonell lyd, integrert stativ for mobilenheter, usb- og Bluetooth®-forbindelse, parvis 
tilkopling via nfc og opptil 15 timer taletid. 

UC for Real People

Funksjoner:
•   Digital signalbehandling (DSP) for lyd i bedriftskvalitet 

•   Bred frekvensrespons

•   Integrert stativ for mobilenheter

•   Usb- og Bluetooth®-forbindelse med parvis tilkopling via nfc 

(Near Field Communications)2 

•   Mikrofon som reduserer akustisk ekko og støy 

•   Batterilevetid på 15 timer1

•   Optimalisert for Microsoft® Lync™, Cisco®-kompatibel3 og 

Skype™-sertifisert 

•   Usb-ledningshåndtering 

•   Dynamisk lydutjevner for tale eller musikk 

•   Berøringskontroller

•   Adskilte knapper for å besvare og avslutte anrop

•   Synlig indikator for innkommende samtaler

•   Uttak til hodetelefoner

•   Batterilading via usb eller strømadapter

•   Reiseetui i neopren med glidelås



Les mer på: logitech.com/p710e
Hvis du ønsker å bestille, eller hvis du har noen spørsmål, kan du kontakte en 
forhandler.

DATAARK

Logitech Mobile Speakerphone P710e

Produktspesifikasjoner
Pris NOK 1399

Del # 980-000742

Bredde 121 mm

Høyde 121 mm

Lengde 40 mm

Vekt 275 g

Systemkrav
Windows Vista®, Windows® 7 eller 
Windows 8 (32- eller 64-biters), 
Mac OS X 10.6 eller nyere eller  
Linux, Bluetooth®-mobilenhet, 
ledig usb-port, vekselstrøm

I esken
2 års begrenset maskinvaregaranti

Tekniske spesifikasjoner
Høyttaler
• Frekvensområde: 140 Hz til 16 kHz
•  Støtte for bred frekvensrespons for tale  

og HiFi-lyd
• Volum: justerbart til 85 dBA ved 0,5 meter

Mikrofoner
•  Retningsuavhengig mikrofon,  

360 graders dekning
• Frekvensområde: 50 Hz til 8 kHz
• Støtter tale med vid og smal signalbredde

Ekstra lydutgang
• 3,5 mm plugg
• Frekvensområde: 20 Hz til 20 kHz  

Lydforbedringer
• Akustisk ekkokansellering
• Støyreduksjon
• Automatisk forsterkingskontroll

Garanti
2 års begrenset maskinvaregaranti

FUNKSJONER I SØKELYSET

1  Basert på tale avspilt ved 63–67 dB SPL, 50 % av tiden.
2  Med NFC-aktiverte mobilenheter
3  Se www.logitech.com/ciscocompatibility for den nyeste versjonen.
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Usb-ledningshåndtering
Usb-ledningen er fastmontert i høyttalertelefonen 
slik at du ikke mister den, og den kan kveiles sammen 
under enheten når den ikke er i bruk.

Dynamisk lydutjevner 
Veksler automatisk mellom tale- og musikkmodus, 
og gir best mulig lydkvalitet og lydutjevner for det 
brukeren lytter til. 

Berøringskontroller
Gir utmerket respons uten å overføre hørbar lyd 
gjennom lydbanen. 

Adskilte knapper for å besvare og avslutte anrop 
Øker kontrollen ved anrop og gir større fleksibilitet 
ved håndtering av flere anrop.

Synlig indikator for innkommende samtaler 
Innebygde indikatorlamper blinker for å gi synlige 
varsler ved innkommende samtaler.

Hodetelefonuttak 
Kople hodetelefoner direkte til Mobile Speakerphone 
P710e når du ikke vil forstyrres.

Batterilading via usb eller strømadapter 
To alternativer for å lade batteriet gjør det mulig å 
lade fra både bærbar datamaskin og strømuttak.

Reiseetui i neopren med glidelås 
Beskytt høyttalertelefonen med stil, med et reiseetui i 
neopren med glidelås.

Digital signalbehandling (DSP) for lyd i bedriftskvalitet 
Avansert DSP-teknologi legger til rette for presis 
justering av både mikrofon og høyttaler, slik at samtaler 
blir mer virkelighetstro.

Enhetsstativ gir sekundærskjermfleksibilitet 
Et integrert stativ gjør det mulig å plassere 
mobiltelefonen eller nettbrettet i riktig vinkel for 
videosamtaler uten risting og håndfri tilgang til 
mobilskjermen.

Bred frekvensrespons
Hør og bli hørt med lyd i ekte, bred frekvensrespons, 
som gjør at begge partene i samtalen kan nyte godt av 
en virkelighetstro kommunikasjonsopplevelse.

Usb- og Bluetooth®-forbindelse via nfc-tilkopling Enkel 
usb-tilkopling til 
pc eller Mac, eller opprett parvis forbindelse med opptil 
åtte Bluetooth®-enheter. Du kan enkelt opprette og 
avbryte forbindelse mellom nfc-aktiverte mobilenheter 
og P710e, ved å holde dem mot hverandre.

Lang batterilevetid
Med 15 timer taletid mellom oppladinger1 varer Mobile 
Speakerphone P710e hele arbeidsdagen.

Mikrofon som reduserer akustisk ekko og støy
Optimalisert for at du skal kunne høre og bli hørt, 
selv i støyende arbeidsmiljøer. Dette er en mobil 
høyttalertelefon alle elsker å bruke. 

Microsoft® Lync™, Cisco®-kompatibel3 og Skype™-
sertifisert 
Sikrer lyd med kvalitet for bedriftsmarkedet og en 
integrert opplevelse ved bruk sammen med praktisk talt 
alle UC-plattformer beregnet på forretningslivet.


