
Biến mọi không gian làm việc ngay lập tức trở 
thành phòng hội nghị. Thiết bị thu âm P710e 
của Logitech® cho phép bạn ngay lập tức kết nối 
và bắt đầu cuộc hội nghị video mà vẫn giữ chắc 
thiết bị di động của bạn.
Khi bạn cần gọi điện trong văn phòng bận rộn, 
ở nhà, hay trong phòng khách sạn, thiết bị thu 

PHÒNG HỘI NGHỊ SẴN SÀNG 
TRONG GIÂY LÁT.

Thiết bị thu âm di động P710e của Logitech (Logitech Mobile Speakerphone P710e)
âm P710e cho thời lượng pin kéo dài tới 15 giờ 
nói chuyện. Mic khử tiếng ồn và loa mang lại 
âm thanh rõ ràng ở cả hai đầu cuộc gọi hoặc 
bạn có thể cắm tai nghe vào P710e để có thêm 
sự riêng tư.
Thiết lập nhanh chóng, chỉ cần kết nối điện 
thoại di động hay máy tính bảng của bạn 

vào thiết bị thu âm P710e bằng Bluetooth®, 
hoặc dây USB đi kèm.
Với các chứng nhận kinh doanh tiên tiến1 
và tích hợp nâng cao với các thành viên 
Chương trình Hợp tác của Logitech (LCP)2, 
P710e đem lại trải nghiệm hội họp tích hợp 
liền mạch.



Thiết bị thu âm di động P710e của Logitech (Logitech Mobile Speakerphone P710e)

1 Được tối ưu hóa cho Microsoft® Lync™, tương thích với 
Cisco®, và được chứng nhận cho Skype™ và Skype for 
Business
2 Bao gồm Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo, và 
Zoom. Xem www.logitech.com/lcp để biết danh sách đầy 
đủ và thông tin mới nhất
3 Xem www.logitech.com/ciscocompatibility để biết thêm 
chi tiết
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THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Thiết bị thu âm di động P710e  
Số phụ tùng: 980-000744 
UPC: 097855101150

BÊN TRONG HỘP

Thiết bị thu âm 

Túi xách

Tài liệu hướng dẫn sử dụng 

Miếng chèn điện thoại

KÍCH THƯỚC + TRỌNG LƯỢNG SẢN PHẨM

121 x 121 x 40 mm 
4,75 x 4,75 x 1,5” 
275 g/9,7 oz

KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH

Được tối ưu hóa cho Microsoft® Lync® 2013, được chứng nhận 
cho Skype for Business, tương thích với Cisco3 và các thành viên 
Chương trình Hợp tác của Logitech (LCP)2.

Công nghệ Xử lý Tín hiệu Kỹ thuật số (DSP) mang lại 
âm thanh chất lượng doanh nghiệp
Công nghệ DSP tiên tiến cho phép điều chỉnh mic và loa 
chính xác để cuộc nói chuyện tự nhiên hơn.

Giá đỡ thiết bị tạo ra độ linh hoạt cho màn hình thứ hai
Một giá đỡ đi kèm cố định điện thoại di động hoặc máy tính 
bảng ở góc độ phù hợp cho các cuộc gọi video không rung 
lắc và truy cập rảnh tay vào màn hình điện thoại di động.

Âm thanh dải rộng
Nghe và được nghe thấy với âm thanh dải rộng chân thực, 
do vậy người tham gia ở cả hai đầu của cuộc gọi đều có 
trải nghiệm giao tiếp tự nhiên.

Khả năng kết nối qua USB và Bluetooth với tính năng 
ghép cặp NFC
Khả năng kết nối cắm vào là phát dễ dàng kết nối với máy 
tính hoặc máy Mac®, hoặc ghép cặp với tối đa 8 thiết bị 
Bluetooth. Dễ dàng ghép cặp và bỏ ghép cặp các thiết bị di 
động đã bật NFC với P710e chỉ đơn giản bằng cách chạm 
chúng với nhau.

Tuổi thọ pin dài
Thời gian nói chuyện lên tới 15 giờ giữa các lần sạc khiến 
cho Thiết bị thu âm di động P710e luôn bền bỉ trong những 
ngày làm việc dài nhất.

Mic khử tiếng vọng và tiếng ồn
Được tối ưu hóa để nghe và được nghe thấy ngay cả trong 
những không gian làm việc ồn ào, đây là thiết bị thu âm di 
động mà người dùng yêu thích.

Được tối ưu hóa cho Microsoft® LyncTM, tương thích 
với Cisco®3, và được chứng nhận cho SkypeTM

Đảm bảo âm thanh chất lượng doanh nghiệp và trải 
nghiệm tích hợp với hầu như mọi nền tảng hội nghị video 
đẳng cấp doanh nghiệp.

Quản lý dây cáp USB
Cáp USB được đi dây cứng vào thiết bị thu âm để không 
bao giờ bị mất và cuộn gọn gàng dưới thiết bị khi không 
sử dụng.

Bộ cân bằng động
Tự động chuyển giữa các chế độ giọng nói và âm nhạc, 
đưa ra chất lượng âm thanh và độ cân bằng tốt nhất cho 
nội dung người dùng đang nghe.

Nút điều khiển bằng cảm ứng
Phản hồi hoàn hảo mà không truyền các âm thanh gây ồn 
thông qua đường dẫn âm thanh.

Các nút “trả lời cuộc gọi” và “kết thúc cuộc gọi” tách 
riêng
Tăng khả năng kiểm soát cuộc gọi và tạo độ linh hoạt lớn 
hơn khi xử lý nhiều cuộc gọi.

Đèn báo cuộc gọi đến trực quan
Đèn LED tích hợp đưa ra cảnh báo trực quan khi có cuộc 
gọi đến.

Giắc cắm tai nghe
Cắm tai nghe trực tiếp vào Thiết bị thu âm di động P710e 
khi muốn có thêm sự riêng tư.

Sạc pin qua USB hoặc bộ tiếp hợp AC
Hai tùy chọn sạc pin tạo ra sự linh hoạt cho việc sạc từ 
máy tính xách tay hoặc nguồn điện gắn tường.

Hộp đựng bằng cao su có khóa kéo
Bảo vệ thiết bị thu âm bằng hộp đựng cao su có khóa kéo 
đầy phong cách.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

BẢO HÀNH

Phần cứng có giới hạn trong 2 năm

  YÊU CẦU HỆ THỐNG

Windows® 7, Windows® 8 (32-bit hoặc 64-bit) hoặc Windows® 10

Mac OS X® 10.6 trở lên

Linux 

Thiết bị di động có Bluetooth

Cổng USB có sẵn

Nguồn điện AC

LOA

Độ nhạy tần số: 140 Hz đến 16 kHz 

Hỗ trợ nói chuyện dải tần rộng và âm thanh HIFI 

Âm lượng: có thể điều chỉnh tới 85 dBA ở phạm vi 0,5 m

MICRÔ

Micro mọi hướng

Phạm vi 360 độ

Độ nhạy tần số: 50 Hz đến 8 kHz 

Hỗ trợ nói chuyện dải tần rộng và dải tần hẹp

ĐẦU RA ÂM THANH PHỤ TRỢ

Giắc 3,5 mm

Độ nhạy tần số: 20 Hz đến 20 kHz

CÁC TÍNH NĂNG TĂNG CƯỜNG ÂM THANH

Bộ loại bỏ tiếng vọng 

Giảm tiếng ồn 

Điều khiển khuếch đại tự động

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


