
Professionel trådløs kommunikation
så der opnås maksimal produktivitet ved  
samlet kommunikation (UC)

Logitech Wireless Headset H820e
Med Logitech Wireless Headset H820e, som fås i versioner med enten ét eller to ørestykker, får du den bedste 
professionelle kommunikationsoplevelse vi kan byde på. H820e er udstyret med støjreduktionsteknologi, brugervenlige 
opkaldsknapper på ørestykket samt en smart samtaleindikator der minimerer antallet af afbrydelser, og det har en 
enestående trådløs rækkevidde inden for DECT-spektret. Det er derfor perfekt til heldagsbrug på selv de travleste 
arbejdspladser.

Funktioner:

•	Trådløs	tilslutning	inden	for	DECT-spektret
•	Samtaleindikator1

•	Muteknap	og	-indikator	på	selve	mikrofonarmen	
•	Brugervenlige	opkaldsknapper	på	ørestykket
•	Op	til	10	timers	taletid	med	bredt	frekvensspektrum	
•	Hurtig	opladning
•	Trådløs	rækkevidde	på	op	til	100	meter	
•	Optimeret	til	brug	med	Microsoft® Lync™, Cisco®-kompatibelt2 og  
 kompatibelt med de fleste førende platforme til samlet  
 kommunikation (UC) 
•	Automatisk	binding	via	holderen
•	Justerbar	mikrofonarm

To ørestykker

Et ørestykke (i holderen)

Samlet kommunikation til rigtige mennesker

•	Polstret	hovedbøjle	og	udskiftelig(e)	ørepude(r)	i	kunstlæder
•	Indikator	for	indgående	opkald	
•	Mikrofon	med	støjreduktion	og	neutralisering	af	ekko
•	Omskifter	til	vekslen	mellem	bredt/smalt	frekvensspektrum
•	Digital	signalbehandling	(DSP)
•	Logitech-lydbeskyttelse
•	Moderne	letvægtsdesign	
•	Fremstillet	i	stærk	TR90-nylon
•	Nem	tilslutning	via	USB
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1 Ved brug sammen med Microsoft® Lync™ og Cisco®. På www.logitech.com/ciscocompatibility kan du fi nde den nyeste version. 
Virker sammen med Skype ved brug af et ekstramodul (vælg det relevante produkt, og hent det på http://www.logitech.com/support/business-products
2 På www.logitech.com/ciscocompatibility.com kan du fi nde den nyeste version.
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DATAARK

Logitech Wireless Headset H820e

Læs mere på: (mono) logitech.com/h820e-mono | (stereo) logitech.com/h820e-dual
Du kan bestille ved at kontakte din lokale forhandler eller ringe til os på 800 308 8666.

FOKUS PÅ FUNKTIONER

Justerbar mikrofonarm
Mikrofonarmen kan drejes op og ned og bøjes til venstre 
og højre, så den kommer tættere på din mund, og så din 
stemme kan registreres bedst muligt.

Polstret hovedbøjle og ørepude i imiteret læder
Fremstillet	af	kvalitetsmaterialer,	så	headsettet	er	behageligt	
at have på, selv når det bruges i mange timer.

Indikator for indgåede opkald 
Indikatorerne	på	holderen	lyser	ved	indgående	opkald,	og	
der udsendes et lydsignal når headsettet er i brug.1

Mikrofon med neutralisering af ekko og støjreduktion
Optimeret	så	du	kan	høre	og	blive	hørt,	selv	
på støjfyldte arbejdspladser.

Omskifter til vekslen mellem bredt/smalt 
frekvensspektrum
Giver mulighed for at skifte til smalt frekvensspektrum 
med henblik på opnåelse af længere taletid og højere 
driftssikkerhed i opsætninger med stor tæthedsgrad.

Digital signalbehandling (DSP)
Gør det muligt at justere både mikrofonen og højtaleren 
præcist, så samtalerne bliver mere livagtige.

Logitech-lydbeskyttelse 
Designet med henblik på beskyttelse mod lyd på mere end 
115	dBA,	så	både	tale	og	musik	bliver	behageligt	at	lytte	til.	
Overholder	EN60950-1.

Moderne letvægtsdesign
I	kraft	af	det	elegante	design	og	de	holdbare	materialer	ser	
det fl ottere ud end traditionelle headset.

Fremstillet i stærk TR90-nylon
Stærkere	og	mere	fl	eksibelt	end	ABS,	hvilket	gør	det	
til et mere holdbart materiale. Ydermere er det mere 
modstandsdygtigt over for hverdagskemikalier, som for 
eksempel hårspray og solcreme.

Trådløs tilslutning inden for DECT-spektret
Langtrækkende trådløs forbindelse som ikke forstyrrer 
andre	Wi-Fi®-enheder	på	kontoret.

Indikator for samtale
Denne indikator er placeret på bagsiden af mikrofonarmen 
og viser folk bag dig at du er i gang med en samtale, så de 
ikke ved et uheld får afbrudt dig.1

Muteknap og -indikator på mikrofonarmen 
Den brugervenlige muteknap er placeret på mikrofonarmen, 
så den er nem at fi nde. Statussen	for	Lyd	fra/til	angives	af	
en indikator der lyser rødt når lyden er slået fra. Denne er 
synlig når headsettet er i brug.

Brugervenlige opkaldsknapper på ørestykket
Opkaldet	kan	betjenes	ved	hjælp	af	knapper	på	ørestykket	
til	besvarelse/afslutning	af	opkald1 og justering af 
lydstyrken. Ved hjælp af designet med hævede knapper får 
dine fi ngre et referencepunkt, så du kan føle hvilke knapper 
du trykker på.

Op til 10 timers taletid med bredt frekvensspektrum 
Hør og bliv hørt – hele dagen – ved hjælp af det brede 
frekvensspektrum, der giver begge samtalepartnere en 
naturlig lytteoplevelse.Holder til opladning medfølger.

Trådløs rækkevidde på op til 100 meter 
Du kan frit bevæge dig rundt på kontoret under opkald, så 
du kan forblive produktiv.

Optimeret til brug sammen med Microsoft® Lync™, Cisco®-
kompatibelt2 og kompatibelt med de fl este førende 
platforme til samlet kommunikation (UC)
Sikrer	professionel	lyd	og	integreret	brug	sammen	med	
stort set alle UC-platforme til erhvervsbrug.

Automatisk binding via holderen
H820e-headsettene etablerer binding automatisk når de 
placeres i en H820e-oplader, hvormed de let kan anvendes 
hvor som helst – i både store opsætninger og "hot desking"-
scenarier.

Produktspecifi kationer
Produktnummer: Mono:	981-000511;	Stereo:	981-000516
UPC-kode: Mono:	097855093455;	Stereo:	097855093462
Vægt/mål:
•	Headset:	174	x	165	x	50	mm
•	Holder:	73	x	128	x	82	mm
•	Vægt:	Mono:	Headset:	88	g;	Holder:	475	g;	Stereo:	Headset:	128	g;	Holder:	475	g
•	Emballering:	180	x	236	x	79	mm
•	Emballeringens	vægt: 250 g

Systemkrav
Windows® Vista, Windows®	7	eller	Windows®	8	(32-	eller	64-bit),	
Mac	OS®	10.7	eller	nyere,	Linux®,	ledig	USB-port,	strøm	fra	lysnettet

Kassen indeholder
Headset,	holder/oplader,	strømadapter,	USB-kabel,	
startvejledning og garantioplysninger

Tekniske specifi kationer
Mikrofon: (Tx)
•		Type:	Tovejs	fejlretningstilstand	(ECM)
•		Frekvensgang:	100	Hz	–	7	kHz

•		Følsomhed:	-45	dB	+3	dB
•		Forvrængning:	<10	%	ved	1	kHz,	input	på	10	dBPa	(MRP)
•		Driftsspænding:	1,4-5,0	V	jævnstrøm

Højtalere: (Rx)
•		Frekvensgang:	150	Hz	–	7	kHz	(ITU-T	TIA920)
•		Følsomhed:	103	dB	+	3	dB	ved	1	KHz,	input	på	1	mW/kunstigt	
øre	af	typen	4153

•		Forvrængning:	<4	%	ved	1	kHz,	0	dBm0,	1	kHz
•		Overholder	EN60950-1

 Medfølgende litium-ion-batteri: 9	gram/430	mAh

Garanti
2 års begrænset hardwaregaranti


