
Du kan hurtigt forvandle enhver arbejdsplads til

et mødelokale.

Logitech Mobile Speakerphone P710e  
Logitech Mobile Speakerphone P710e byder både på professionel lyd, mobilitet og mulighed for 
at tilslutte en ekstra skærm samt Logitechs velkendte brugerorienterede design og funktionalitet. 
Brugerne kan hurtigt oprette et mødelokale med håndfri, professionel lyd, en indbygget holder til 
mobilenheder, mulighed for tilslutning med USB og Bluetooth®, NFC-binding og op til 15 timers 
taletid. 

UC for Real People

Funktioner:
•   Digital signalbehandling (DSP) der giver professionel lyd 

•   Bredt frekvensspektrum

•   Indbygget holder til mobilenheder

•   Mulighed for tilslutning med USB og Bluetooth® gennem NFC 

-binding (Near Field Communications)2 

•   Mikrofon med støjreduktion og neutralisering af ekko 

•   Batterilevetid på 15 timer1

•   Optimeret til brug sammen med Microsoft® Lync™, Cisco®-

kompatibel3 og Skype™-certificeret 

•   USB-kabelhåndtering 

•   Dynamisk equalizer til stemme eller musik 

•   Trykfølsomme knapper

•   Separate knapper til “besvar opkald” og “afslut samtale”

•   Indikator for indgående opkald

•   Stik til hovedtelefoner

•   Opladning via USB-kabel eller strømadapter

•   Transportetui i neopren med lynlås



Læs mere på: logitech.com/p710e
Kontakt din foretrukne forhandler hvis du har spørgsmål eller ønsker at bestille.

DATAARK

Logitech Mobile Speakerphone P710e

Produktspecifikationer
Pris DKK 1299

Produktnummer 980-000742

Bredde 121 mm

Højde 121 mm

Længde 40 mm

Vægt 275 g

Systemkrav
Windows Vista®, Windows® 7 eller 
Windows 8 (32-bit eller 64-bit), 
Mac OS X 10.6 eller nyere eller  
Linux, Bluetooth®-mobilenhed, 
ledig USB-port, strømforsyning

Kassen indeholder
2 års begrænset hardwaregaranti

Tekniske specifikationer
Højtaler
• Frekvensområde: 140 Hz til 16 kHz
• Understøtter bredt frekvensspektrum og hi-fi-lyd
• Lydstyrke: kan justeres til 85 dBA på 0,5 meter

Mikrofoner
•  Retningsuafhængig mikrofon,  

360-graders dækning
•  Frekvensområde: 50 Hz til 8 kHz
•  Understøtter tale i både bredt og smalt  

frekvensspektrum

Ekstra lydudgang
• 3,5-mm jackstik
• Frekvensområde: 20 Hz til 20 kHz  

Lydtilbehør
• Akustisk neutralisering af ekko
• Støjreduktion
• Automatisk forstærkning

Garanti
2 års begrænset hardwaregaranti

FOKUS PÅ FUNKTIONER

1  Baseret på afspilning af tale på mellem 63 og 67 dB SPL 50 % af tiden.
2  Med NFC-kompatible mobilenheder
3  På www.logitech.com/ciscocompatibility kan du finde den nyeste version.

Logitech Europe S.A., EPFL-Quartier de l’Innovation, Daniel Borel Innovation Center, CH-1015 Lausanne

© 2013 Logitech, Logitech-logoet og andre Logitech-mærker tilhører Logitech og kan være registrerede. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Logitech påtager sig intet 
ansvar for eventuelle fejl i denne publikation. Oplysningerne om produkter, priser og funktioner kan ændres uden varsel.

USB-kabelhåndtering
USB-kablet er sluttet til højtalertelefonen så det aldrig 
bliver væk, og det kan gemmes væk under enheden 
når det ikke er i brug.

Dynamisk equalizer 
Der skiftes automatisk mellem stemme- og 
musikfunktionerne så brugeren får den bedste 
lydkvalitet og equalizer, uanset hvad der lyttes til. 

Trykfølsomme knapper
Giver fantastisk respons uden at genere opkaldet med 
tydelig støj. 

Separate knapper til “besvar opkald” og “afslut 
samtale” 
Giver bedre opkaldsbetjening og større fleksibilitet 
ved håndtering af flere opkald.

Indikator for indgående opkald
Indbyggede LED-indikatorer giver visuelle advarsler 
ved indgående opkald.

Stik til hovedtelefoner
Slut hovedtelefoner direkte til din Mobile 
Speakerphone P710e hvis du ønsker øget privatliv.

Batteriopladning via USB eller strømadapter 
De to forskellige batteriopladningsmuligheder giver 
fleksibilitet og mulighed for at oplade gennem bærbar 
pc eller stikkontakt.

Transportetui i neopren med lynlås 
Beskyt højtalertelefonen med et smart transportetui i 
neopren med lynlås.

Digital signalbehandling (DSP) giver professionel lyd 
Avanceret DSP-teknologi gør det muligt at justere både 
mikrofonen og højtaleren præcist, så samtalerne bliver 
mere livagtige.

Enhedsholderen giver mulighed for en ekstra skærm 
Med den indbyggede holder kan du anbringe 
mobiltelefonen eller tablet-pc’en i den rigtige vinkel og 
få videoopkald uden rystelser samt håndfri adgang til 
mobilskærmen.

Bredbåndslyd
Hør og bliv hørt ved hjælp af det brede 
frekvensspektrum, så begge samtalepartnere får en 
naturlig kommunikationsoplevelse.

Mulighed for tilslutning med USB og Bluetooth® 
gennem NFC-binding  
USB plug-and-play-tilslutning gør det let at oprette 
forbindelse til pc’er eller Mac-computere eller 
tilknytte op til otte Bluetooth®-enheder. Nem binding 
og ophævelse af binding med NFC-kompatible 
mobilenheder til P710e. De skal blot berøres.

Lang batterilevetid
Med sine 15 timers taletid mellem opladningerne1 kan 
Mobile Speakerphone P710e bruges til selv den længste 
arbejdsdag.

Mikrofon med støjreduktion og neutralisering af ekko
Optimeret så du kan høre og blive hørt selv på støjfyldte 
arbejdspladser. Dette er den mobile højtalertelefon som 
brugerne elsker. 

Optimeret til brug sammen med Microsoft® Lync™, 
Cisco®-kompatibel3 og Skype™-certificeret 
Sikrer professionel lyd og integreret brug sammen med 
stort set alle platforme til samlet kommunikation til 
erhvervsbrug.


