
Trådløs kommunikasjon med kvalitet for  
bedriftsmarkedet for maksimal UC-produktivitet

Logitech Wireless Headset H820e
Med Logitech Wireless Headset H820e, som er tilgjengelig i mono- og dobbelversjon, får du vår aller beste 
kommunikasjonsopplevelse med kvalitet for bedriftsmarkedet. Med intuitive on-ear-anropskontroller, en 
opptattindikator med LED-lys for å minimere avbrudd, eksepsjonell trådløs rekkevidde med DECT-spektrum og 
støyreduserende teknologi, er H820e perfekt for heldagsbruk i de travleste arbeidsområder.

Funksjoner:

•	Trådløs	tilkobling	med	DECT-spektrum
•	Opptattindikator	med	LED-lys1

•	Mute-knapp	på	arm	og	mute-indikator	med	LED-lys	
•	Intuitive	on-ear-anropskontroller
•	Opptil	10	timers	med	bredbåndstaletid	
•	Hurtiglading
•	Opptil	100	meter	trådløs	rekkevidde	
•	Optimalisert	for	Microsoft® Lync™, Cisco®-kompatibel2,  
 Kompatibel med de fleste ledende UC-plattformer 
•	Automatisk	tilkobling	ved	dokking
•	Fleksibel	mikrofonarm
•	Polstret	hodebøyle	og	øreputer	i	kunstlær	som	kan	skifte	ut

Dobbel

Enkel (i dokk)

UC for ekte musikkelskere

•	Synlig	indikator	for	innkommende	samtaler	
•	Mikrofon	som	reduserer	akustisk	ekko	og	støy
•	bredbånd/smalbånd-bryter
•	Digital	signalbehandling	(DSP)
•	Logitech	Sound	Protection
•	Moderne,	ultralett	design	
•	Solid	TR90-nylonutførelse
•	Enkel	usb-tilkopling
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1Med Microsoft® Lync™ and Cisco®-distribusjon. Se www.logitech.com/ciscocompatibility for den nyeste versjonen. 
Fungerer med Skype ved bruk av plugin-modul (velg relevant produkt og nedlasting på http://www.logitech.com/support/business-products
2 Se www.logitech.com/ciscocompatibility.com for den nyeste versjonen.
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DATAARK

Logitech Wireless Headset H820e

Les mer på: (Mono) logitech.com/h820e-mono | (Dobbel) logitech.com/h820e-dual

Du kan bestille ved å kontakte en forhandler eller ringe oss på 800-308-8666.

FUNKSJONER I SØKELYSET

Fleksibel mikrofonarm
Du kan rotere armen opp eller ned og bøye den mot venstre 
eller	høyre	for	å	plassere	den	nærmere	munnen,	slik	at	du	
får riktig avstand for optimal kvalitet på talelyd.

Polstret hodebøyle og øreputer i kunstlær
Laget av materialer av høy kvalitet, slik at headsettet 
fortsatt er komfortabelt, selv etter mange lange timers bruk.

Synlig indikator for innkommende samtaler 
Lamper på sokkelen blinker ved innkommende samtaler og 
et lydsignal gis når headsettet er i bruk.1

Mikrofon som reduserer akustisk ekko og støy
Optimalisert	for	at	du	skal	kunne	høre	og	bli	hørt,	selv	
i støyende arbeidsmiljøer.

Bredbånd/smalbånd-bryter
Du får muligheten til å bytte til smalbånd for utbedret ytelse 
i områder med høy tetthetsdistribusjon og utvidet taletid.

Digital signalbehandling (DSP)
Legger til rette for presis justering av både mikrofon og 
høyttaler, slik at samtaler blir mer virkelighetstro.

Logitech Sound Protection 
Utformet	for	beskyttelse	mot	lyder	over	115	dBA,	for	
å kunne levere eksepsjonell lyttekomfort for stemme og 
musikk,	i	samsvar	med	EN60950-1.

Moderne, ultralett design
Elegant design og slitesterke materialer gir et mer attraktivt 
utseende enn tradisjonelle headset.

Solid TR90-nylonutførelse
Sterkere	og	mer	fl	eksibel	enn	ABS,	noe	som	gjør	det	til	et	
mer slitesterkt materiale. Den har i tillegg en høyere grad av 
motstand mot hverdagskjemikalier, inkludert hårspray og 
solkrem.

Med Trådløs tilkobling med DECT-spektrum
får du eksepsjonell trådløs rekkevidde som ikke vil forstyrre 
Wi-Fi®-enheter	på	kontoret.

Med en opptattindikator med LED-lys
plassert på baksiden av armen, gir du et visuelt varsel til 
dem bak deg at du er opptatt i en samtale, så du unngår 
utilsiktede forstyrrelser under samtaler.1

Mute-knapp på arm og mute-indikator med LED-lys 
Intuitivt	plassert	på	armen,	mute-knappen	er	enkel	å	fi	nne. 
En LED-lampe som er synlig når du har headsettet på, gir 
et synlig signal om status for lyd ved å lyse rødt når lyden 
er dempet.

Intuitive on-ear samtalekontroller
Kontroller	samtalen	med	on-ear	svar/legg	på-knapper,	og1 
volum	opp/ned-knapper. Utformingen med knapper som 
stikker	ut,	gir	et	referansepunkt	for	fi	ngrene,	slik	at	du	kan	
føle deg fram til hvilken knapp du trykker inn.

Opptil 10 timer med bredbåndssamtaletid 
Hør og bli hørt dagen lang med ekte bredbåndslyd, som 
sikrer at begge sider av samtalen får gleden av ennaturtro 
lydopplevelse.Leveres med ladesokkel.

Opptil 100 meter trådløs rekkevidde 
Få	glede	av	friheten	til	å	bevege	deg	rundt	på	kontoret	
under konferansesamtaler så du forblir produktiv.

Optimalisert for Microsoft® Lync™, Cisco® kompatibel2, 
kompatibel med ledende UC-plattformer
Sikrer	lyd	med	kvalitet	for	bedriftsmarkedet	og	en	integrert	
opplevelse ved bruk sammen med praktisk talt alle UC-
plattformer beregnet på forretningslivet.

Automatisk tilkobling ved dokking
H820e-headsett kobler til automatisk når de plasseres i en 
H820e ladestasjon, som gjør det enkelt å bruke headsettene 
med enhver arbeidsstasjon i store utplasseringer eller 
hot-desking-situasjoner.

Produktspesifi kasjoner
Artikkelnummer: Mono:	981-000511,	Dobbel:	981-000516
UPC-kode: Mono:	097855093455;	Dobbel:	097855093462
Vekt/mål:
•	Headset:	174	x	165	x	50	mm
•	Sokkel:	73	x	128	x	82	mm
•	Vekt:	Mono:	Headset:	88	g,	Sokkel:	475	g,	Dobbel:	Headset:	128	g,	Sokkel:	475	g
•	Emballasje:	180	x	236	x	79	mm
•	Emballasjevekt: 250 g

Systemkrav
Windows®	Vista,	Windows®	7	eller	Windows®	8	(32-bit	eller	64-bit),	
Mac	OS®	10.7	og	nyere,	Linux®,	tilgjengelig	usb-port,	AC	Power

I esken
Headset, ladestativ, strømadapter, usb-kabel, 
Hurtigstartsveiledning og garantiinfo

Tekniske spesifi kasjoner
Mikrofon: (Tx)
•		Type:	Toveis	ECM
•		Frekvensrespons	100	Hz–7	kHZ
•		Følsomhet:	-45	dB	+3	dB
•		Forvrengning:	<10	%	ved	1	kHz,	10	dBPa	(MRP)	innsignal
•		Driftsspenning:	1,4–5	V	DC

Høyttalere: (Rx)
•		Frekvensrespons:	150	Hz–7	kHz	(ITU-T	TIA920	)
•		Følsomhet:	103	dB	+3	dB	ved	1	KHz,	
inngang	1	mW/type	4153	kunstig	øre

•		Forvrengning:	<4	%	ved	1	kHz,	0	dBm0,	1	kHz
•		Kompatibel	med	EN60950-1

 Inkluderer litium ion-batteri: 9	gram	/	430mAh

Garanti
2 års begrenset maskinvaregaranti


