
Bekväm och snygg
kommunikation i företagsklass.

Logitech USB Headset H650e
Logitech USB Headset H650e, tillgänglig i både mono- och stereoversioner, erbjuder ljud i företagsklass och smarta 
funktioner som håller dig produktiv hela dagen. En samtalsindikatorlampa lyser upp under samtalet för att förhindra 
oönskade avbrott och den akustiska ekosläckningsfunktionen samt den brusreducerande mikrofonen eliminerar 
störande ljud i bakgrunden på bullriga arbetsplatser.

Funktioner:

• Samtalsindikatorlampa1

• Flexibel mikrofonarm    
• Sladdmonterad kontroll för snabb åtkomst
• Optimerat för Microsoft® Lync™, kompatibelt med Cisco®2

 och de fl esta ledande EK-plattformar 
• Platt trasselfri sladd
• Dynamisk equalizer
• Akustisk ekosläckning och brusreducerande mikrofon
•  Bredbandsljud

•  Digital signalbehandling (DSP)
•  Logitech Sound Protection
•  Vadderad bygel och utbytbar öronkudde i skinnimitation
•  Modern, ultralätt utformning 
•  Stark TR90-konstruktion i nylon
•  Tygväska med blixtlås ingår
•  Enkel USB-anslutning

Stereo

Mono

Enhetlig kommunikation för verkliga människor



DATA SHEET

Logitech USB Headset H650e
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1 Med Microsoft® Lync™- och Cisco®-distributioner. Senaste versionen fi nns på www.logitech.com/ciscocompatibility. 
Kompatibel med Skype via plugin-program (välj lämplig produkt för nedladdning på sidan http://www.logitech.com/support/business-products)
2 Senaste versionen fi nns på www.logitech.com/ciscocompatibility.com.
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Mer information fi nns här: (Mono) logitech.com/h650e-mono | 
(Stereo) logitech.com/h650e-stereo
Beställ genom att kontakta din återförsäljare eller ringa oss på 800-308-8666.

VIKTIGA FUNKTIONER

Digital signalbearbetning (DSP) 
Aktiverar exakt inställning för både mikrofonen 
och högtalaren så att konversationen låter mer 
verklighetstrogen.

Logitech Sound Protection 
Utformat för skydd mot ljudnivåer över 115 dBa och för att 
ge en enastående bekväm upplevelse både när du lyssnar 
till röster och musik. Uppfyller EN60950-1.

Vadderad bygel och utbytbara öronkuddar i 
läderimitation
Utformade av material i hög kvalitet så att  headsetet sitter 
bekvämt även efter många timmars användning.

Modern, ultralätt design 
Elegant utformning och hållbara material ger ett mer attraktivt 
utseende än traditionella headset.

Stark TR90-konstruktion i nylon 
Starkare och fl exiblare än ABS, i ett material som är mer 
hållbart. Materialet är mycket tåligt mot vanliga kemikalier 
som hårspray och solkräm.

Tygväska med blixtlås ingår 
Skydda ditt headset på skrivbordet eller 
på resan med en förstklassig sammetsväska.

Enkel USB-anslutning 
Ansluts enkelt till Windows- och Mac-datorer utan att 
någon ytterligare programvara behövs.

Samtalsindikatorlampa 
Detta röda ljus är placerat på baksidan 
av  mikrofonarmen, så att de som sitter bakom dig kan se att 
du har ett pågående samtal och inte stör dig ionödan.1

Flexibel mikrofonarm 
Rotera armen uppåt och nedåt eller böj den åt vänster eller 
höger för att föra den närmare munnen så att du hörs 
tydligt.

Sladdmonterad kontroll för snabb åtkomst 
Styr samtalet med knappar för att svara/avsluta,1 volymreglage 
och ljud av. Knappen för ökad volym är strategiskt lite högre än 
de övriga, så att du lätt känner vilken knapp det är utan att ta 
blicken från ditt arbete.

Optimerad för Microsoft® Lync™, Cisco®-kompatibel2, 
kompatibelt med de fl esta ledande EK-plattformar  
Garanterar ljud av företagskvalitet och integration med fl ertalet 
EK-plattformar i företagsklass.

Platt trasselfri sladd 
Inget sladdtrassel så att du snabbt och lätt kan sätta på dig 
headsetet utan något krångel.

Dynamisk equalizer 
Växlar automatisk mellan röst- och musiklägen och ger den 
bästa ljudkvaliteten, oavsett 
vad du lyssnar på.

Akustisk ekosläckning och brusreducerande mikrofon 
Optimerad så att du kan höra och höras även på 
bullriga arbetsplatser.

Bredbandsljud 
Samtala med äkta bredbandsljud, vilket ger båda parter en 
verklighetstrogen ljudupplevelse.

Produktspecifi kationer
Artikelnr: Mono: 981-000513, Stereo: 981-000518 

UPC-kod: Mono: 097855093080;  Stereo: 097855093103

Förpackningsmått:

• Headset: 6,75 x 6,5 x 2 tum (174 x 165 x 50 mm)

• Headsetets vikt: Mono: 93 g, Stereo: 120 g

• Förpackning: 7,1 x 8,0 x 2,5 tum (185,3 x 202,5 x 62,5 mm)

Förpackningens vikt: 175 g

Systemkrav
•  Windows® Vista, Windows® 7 eller Windows® 8 (32-bitars eller 64-bitars)
• Mac OS® 10.7 eller senare
• Linux®

• Tillgänglig USB-port

I förpackningen
• Hörlur med sladdmonterad kontroll
• Snabbstartsguide och garantiinformation
• Bärväska

Tekniska specifi kationer

Mikrofon: (Tx)
• Typ: Dubbelriktad ECM
•  Frekvensåtergivning: 100 Hz–10 kHz
• Känslighet: -45 dB +3 dB
•  Distortion: <10 % vid 1 kHz, 15 dBPa (MRP) insignal
•  Driftspänning: 1,4–5,0 V (likström)

Högtalare: (Rx)
•  Frekvensåtergivning: 50 Hz–10 kHz (diffusfält)
•  Känslighet: 90 dB +3 dB vid 1 kHz, 

insignal 0,56 V/10 mm fritt fält
•  Distortion: < 4 % vid 1 kHz, 0 dBm0, 1 kHz
•  Kompatibel med EN60950-1

Garanti
Två års begränsad maskinvarugaranti


