Behageligt, elegant
professionel kommunikation.

Mono

Stereo

Logitech USB Headset H650e
Logitech USB Headset H650e fås i både mono- og stereoudgaver, sikrer professionel lyd og er udstyret med en række
smarte, produktivitetsfremmende funktioner, så du kan være effektiv hele dagen. Samtaleindikatoren lyser op under
opkald så du ikke bliver forstyrret ved et uheld, mens ekkoneutraliseringen og mikrofonen med støjreduktion reducerer
baggrundsstøjen kraftigt i larmende omgivelser.

Funktioner:
•
•
•
•
•
•
•
•

Samtaleindikator1
Justerbar mikrofonarm
Kontrolknapper på ledingen til nem styring
Optimeret til brug med Microsoft® Lync™, Cisco®-kompatibelt2
og kompatibelt med de fleste førende platforme til samlet
kommunikation (UC)
Flad ledning der ikke ﬁltrer
Dynamisk equalizer
Mikrofon med støjreduktion og neutralisering af ekko
Bredt frekvensspektrum

•
•
•
•
•
•
•

Digital signalbehandling (DSP)
Logitech-lydbeskyttelse
Polstret hovedbøjle og udskiftelige ørepuder i kunstlæder
Moderne letvægtsdesign
Fremstillet i stærk TR90-nylon
Stoftaske med lynlås medfølger
Nem tilslutning via USB

Samlet kommunikation til rigtige mennesker

DATA SHEET

Logitech USB Headset H650e
Produktspecifikationer
Produktnummer: Mono: 981-000513, Stereo: 981-000518
UPC-kode: Mono: 097855093080; Stereo: 097855093103
Emballagens mål:
• Headset: 174 x 165 x 50 mm
• Headsettets vægt: Mono: 93 g; Stereo: 120 g
• Emballering: 185,3 x 202,5 x 62,5 mm
• Emballeringens vægt: 175 g
Systemkrav
• Windows® Vista, Windows® 7 eller Windows® 8 (32- eller 64-bit)
• Mac OS® 10.7 eller nyere
• Linux®
• Ledig USB-port

Tekniske specifikationer
Mikrofon: (Tx)
• Type: Tovejs fejlretningstilstand (ECM)
• Frekvensområde: 100 Hz-10 KHZ
• Følsomhed: -45 dB +3 dB
• Forvrængning: <10 % ved 1kHz, input på 15 dB Pa (MRP)
• Driftsspænding: 1,4-5,0 V jævnstrøm
Højtalere: (Rx)
• Frekvensgang: 50 Hz – 10 kHz (diffust felt)
• Følsomhed: 90 dB +3 dB ved 1 KHz,
input på 0,56 V/10 mm frit felt
• Forvrængning: < 4 % ved 1 kHz, 0 dBm0, 1 kHz
• Overholder EN60950-1
Garanti
2 års begrænset hardwaregaranti

Kassen indeholder
• Hovedtelefoner med knapper på ledningen
• Brugervejledning og garantioplysninger
• Taske

FOKUS PÅ FUNKTIONER
Samtaleindikator
Denne røde lampe 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 forstyrrer dig under
opkaldet.1
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.
Kontrolknapper på ledningen til nem betjening
Opkaldet kan betjenes ved hjælp af knapper til besvarelse/
afslutning af opkald1, justering af lydstyrken og afbrydelse
af lyden. Knappen til at skrue op med sidder højere end de
andre knapper, så du har et "anker" til dine ﬁngre og kan
dermed styre opkaldet uden at skulle se op fra arbejdet.
Optimeret til brug sammen med Microsoft® Lync™, Cisco®kompatibelt2 og kompatibelt med de fleste førende
platforme til samlet kommunikation (UC)
Sikrer professionel lyd og integreret brug sammen med stort
set alle UC-platforme til erhvervsbrug.

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.
Polstret hovedbøjle og udskiftelige ørepuder i imiteret
læder
Fremstillet af kvalitetsmaterialer, så headsettet er
behageligt at have på, selv når det bruges i mange timer.
Moderne letvægtsdesign
I kraft af det elegante design og de holdbare materialer ser
det flottere ud end traditionelle headset.
Fremstillet i stærk TR90-nylon
Stærkere og mere ﬂeksibelt end ABS, hvilket gør det
til et mere holdbart materiale. Ydermere er det mere
modstandsdygtigt over for hverdagskemikalier, som for
eksempel hårspray og solcreme.

Flad ledning der ikke filtrer
Ledningsﬁlter undgås så du hurtigt og nemt kan tage
headsettet på.

Stoftaske med lynlås medfølger
Du kan passe godt på headsettet ved skrivebordet eller på
farten
ved hjælp af den førsteklasses fløjlstaske.

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

Nem tilslutning via USB
Nemt at slutte til pc'er og Mac-computere uden behov for
yderligere software.

Mikrofon med neutralisering af ekko og støjreduktion
Optimeret så du kan høre og blive hørt, selv
på støjfyldte arbejdspladser.
Bredt frekvensspektrum
Hør og bliv hørt ved hjælp af det brede frekvensspektrum,
så begge samtalepartnere får en naturlig lytteoplevelse.

Læs mere på: (mono) logitech.com/h650e-mono | (stereo) logitech.com/h650e-stereo
Du kan bestille ved at kontakte din lokale forhandler eller ringe til os på 800 308 8666.
Logitech Inc. 7600 Gateway Blvd. Newark, CA 94560
1
Ved brug sammen med Microsoft® Lync™ og Cisco®. På www.logitech.com/ciscocompatibility kan du finde 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 finde den nyeste version.
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