
Muunna mikä tahansa työtila

käden käänteessä neuvottelutilaksi.

Logitech Mobile Speakerphone P710e   
Logitech Mobile Speakerphone P710e yhdistää yritystasoisen äänentoiston, kannettavuuden ja 
toisen näytön tarjoaman joustavuuden Logitechille ominaisiin käyttäjäkeskeiseen muotoiluun 
ja helppokäyttöisiin toimintoihin. Käyttäjät voivat soittaa äänenlaadultaan yritystasoisia 
neuvottelupuheluita joutumatta pitämään puhelinta kädessään – laite pysyy jalustassa, jossa on 
USB-, Bluetooth®- ja NFC-yhteydet ja joka tarjoaa jopa 15 tuntia puheaikaa. 

UC for Real People

Ominaisuudet:
•   yritystasoinen äänenlaatu digitaalisen signaalinkäsittelyn 

ansiosta 

•   laajakaistaääni

•   mobiililaitteen jalusta

•   USB-, Bluetooth®- ja NFC-yhteydet2 

•   akustinen kaiunsuodatus ja melua suodattava mikrofoni 

•   akun kesto: 15 tuntia1

•  Microsoft® Lync™ -optimointi, Cisco®-yhteensopivuus3 ja  

Skype™-sertifiointi 

•   USB-johtojen hallintajärjestelmä 

•   dynaaminen taajuuskorjain puheelle ja musiikille 

•   kosketusohjaus

•   erilliset painikkeet puheluun vastaamiselle ja puhelun 

lopettamiselle

•   saapuvan puhelun merkkivalot

•   kuulokeliitäntä

•   akun lataaminen USB-yhteydellä tai verkkolaitteella

•   vetoketjullinen neopreenilaukku.



Lisätietoja on osoitteessa logitech.com/p710e
Jos haluat tehdä tilauksen tai esittää lisäkysymyksiä,  
ota yhteyttä valitsemaasi jälleenmyyjään.

TIETOARKKI

Logitech Mobile Speakerphone P710e

Tuotetiedot
Hinta EUR 159,00

Osanumero 980-000742

Leveys 121 mm

Korkeus 121 mm

Pituus 40 mm

Paino 275 g

Järjestelmävaatimukset
Windows Vista®, Windows® 7,  
Windows 8 (32- tai 64-bittinen), 
Mac OS X 10.6 tai uudempi ver-
sio tai Linux sekä Bluetooth®-
mobiililaite, vapaa USB-portti ja 
verkkovirtapistoke

Pakkauksen sisältö
Kahden vuoden rajoitettu  
laitteistotakuu

Tekniset tiedot
Kaiutin
• Taajuusvaste: 140 Hz – 16 kHz
• Laajakaistapuheen ja Hi-Fi-äänen tuki
•  Äänenvoimakkuus: säädettävissä, enintään 85 

dBA 0,5 metrillä

Mikrofonit
•  Suuntaukseton mikrofoni, kattaa täydet 360 

astetta
•  Taajuusvaste: 50 Hz – 8 kHz
•  Laaja- ja kapeakaistapuheen tuki

Äänen lisälähtö
• 3,5 mm:n liitäntä
•  Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz 

Äänenlaadun parannukset
• Akustisen kaiun poisto
• Melunsuodatus
• Automaattinen vahvistuksen säätö

Takuu
Kahden vuoden rajoitettu laitteistotakuu

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

1  Toistettaessa puhetta 63–67 dB:n voimakkuudella puolet ajasta.
2  NFC-tekniikkaa tukevien mobiililaitteiden kanssa
3  Tarkista uusin versio osoitteesta www.logitech.com/ciscocompatibility.
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USB-johtojen hallintajärjestelmä
Kaiutinpuhelimen kiinteä USB-johto ei pääse 
katoamaan, ja se on helppo kiertää siististi laitteen 
alle silloin, kun sitä ei tarvita.

Dynaaminen taajuuskorjain 
Vaihtaa automaattisesti ääni- ja musiikkitilojen välillä, 
jotta saat aina parhaan äänenlaadun kuuntelemaasi 
ääntä varten. 

Kosketusohjaus
Laitteen hallinnasta ei synny häiritseviä ääniä linjalle. 

Erilliset painikkeet puheluun vastaamiselle ja 
puhelun lopettamiselle 
Parantavat puhelun hallintaa ja tuovat joustavuutta 
useiden puheluiden käsittelyyn.

Saapuvan puhelun merkkivalo 
Laitteen vilkkuvat merkkivalot ilmoittavat näkyvästi 
saapuvista puheluista.

Kuulokeliitäntä 
Liitä kuulokkeet suoraan P710e-kaiutinpuhelimeen, 
kun haluat jutella kahden kesken.

Akun lataus USB-johdolla tai verkkolaitteella 
Kahden latausvaihtoehdon ansiosta voit 
ladata joustavasti käyttämällä tietokonetta tai 
seinäpistoketta.

Vetoketjullinen neopreenilaukku 
Tyylikäs vetoketjullinen neopreenilaukku suojaa 
kaiutinpuhelinta.

Digitaalinen signaalinkäsittely tarjoaa yritystasoisen 
äänenlaadun 
Tämä kehittynyt tekniikka mahdollistaa sekä 
mikrofonin että kaiuttimen tarkan virittämisen niin, että 
keskustelut kuulostavat realistisilta.

Laitejalustan ansiosta näyttö on käytettävissä 
Jalusta pitää matkapuhelimen tai taulutietokoneen 
juuri oikeassa kulmassa, minkä ansiosta 
videoneuvottelun kuva ei tärise ja laitteen näyttöä voi 
käyttää laitetta pitelemättä.

Laajakaistaääni
Kuule ja tule kuulluksi laajakaistalla, jotta puhelun 
molemmat osapuolet voivat nauttia realistisesta 
viestintäkokemuksesta.

USB-, Bluetooth®- ja NFC-yhteydet  
USB- ja Plug and play -yhteyksien ansiosta laite on helppo 
yhdistää PC- tai Mac-tietokoneisiin tai jopa kahdeksaan 
Bluetooth®-laitteeseen. P710e:n ja toisen laitteen NFC-
pariliitoksen muodostaminen ja purkaminen on helppoa 
– riittää kun kosketat laitteilla toisiaan.

Pitkä akun kesto
P710e tarjoaa 15 tuntia puheaikaa latausten välillä1, 
mikä riittää pisimmänkin työpäivän yli.

Akustinen kaiunsuodatus ja melua suodattava mikrofoni
Optimoitu siten, että kuulet ja sinut kuullaan myös 
meluisissa työympäristöissä – tätä kaiutinpuhelinta on 
ilo käyttää. 

Microsoft® Lync™ -optimointi, Cisco®-yhteensopivuus3 
ja Skype™-sertifiointi 
Ratkaisu takaa yrityslaatuisen äänen ja yhtenäisen 
kokemuksen lähes kaikissa yritysluokan UC-
ympäristöissä.


