
Yritystason langaton yhteys
tehokkaaseen keskitettyyn viestintään

Logitech Wireless Headset H820e
Yhden tai molempien korvien mallina saatavan Logitech Wireless Headset H820e -kuulokemikrofoni tarjoaa 
tasokkaan yritystason viestintäkokemuksen. Kuulokkeessa sijaitsevat intuitiiviset ohjaimet, keskeytykset minimoiva 
puhelumerkkivalo, kattava langaton DECT-yhteys ja melun suodatus tekevät H820e-kuulokemikrofonista juuri sopivan 
koko päivän käyttöön ruuhkaisimmissakin toimistoissa.

Ominaisuudet:

•	langaton	DECT-yhteys
•	puhelumerkkivalo1

•	mykistyspainike	ja	mykistyksen	merkkivalo	mikrofonin	varressa	
•	helppokäyttöiset	puhelusäätimet	kuulokkeissa
•	jopa	10	tuntia	laajakaistapuheluaikaa	
•	nopea	lataus
•	langaton	kantoalue	jopa	yli	100	metriä	
•	optimoitu	Microsoft® Lync™ -ohjelmaan, Cisco®-yhteensopiva2;  
 yhteensopiva useimpien johtavien keskitettyjen viestintäympäristö 
 jen kanssa 
•	automaattinen	pariliitoksen	muodostus	latausalustaan	asetettaessa
•	joustava	varsimikrofoni
•	pehmustettu	tekonahkainen	pantaosa	ja	vaihdettavat	 
 tekonahkaiset korvatyynyt

Dual-malli

Mono-malli  
(latausasemassa)

Keskitettyä viestintää tosielämän tarpeisiin

•	saapuvan	puhelun	merkkivalo	
•		akustinen	kaiunsuodatus	ja	melua	suodattava	mikrofoni
•	laajan	ja	kapean	kaistan	kytkin
•	digitaalinen	signaalinkäsittely
•	Logitechin	äänisuojaus
•	moderni,	erittäin	kevyt	muotoilu	
•	vahva	TR90-nailonrakenne
•	plug-and-play-USB-liitäntä
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1 Microsoft® Lync™- ja Cisco®-asennusten kanssa Tarkista uusin versio osoitteesta www.logitech.com/ciscocompatibility. 
Kamera toimii Skypessä laajennuksen avulla (valitse tuote ja lataa laajennus osoitteesta http://www.logitech.com/support/business-products
2 Tarkista uusin versio osoitteesta www.logitech.com/ciscocompatibility.
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TIETOARKKI

Logitech Wireless Headset H820e

Lisätietoja on osoitteessa (Yhden korvan malli) logitech.com/h820e-mono | 
(Kahden korvan malli) logitech.com/h820e-dual
Tilaa ottamalla yhteys jälleenmyyjään tai soittamalla meille numeroon 800-308-8666.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

Joustava varsimikrofoni 
Voit kääntää varren ylös tai alas ja taivuttaa sitä oikealle tai 
vasemmalle ja parantaa kuuluvuutta tuomalla sen lähemmäs 
suutasi.

Pehmustettu tekonahkainen pantaosa ja korvatyyny
Korkealaatuiset materiaalit takaavat, että kuulokkeet 
tuntuvat mukavilta pitkäaikaisessakin käytössä.

Saapuvan puhelun merkkivalo 
Latausaseman valo vilkkuu saapuvan puhelun merkiksi, ja 
jos kuulokemikrofoni on käytössä, kuuluu myös äänisignaali.1

Akustinen kaiunsuodatus ja melua suodattava mikrofoni 
Optimoitu siten, että kuulet ja sinut kuullaan myös 
meluisissa työympäristöissä.

Laajan ja kapean kaistan kytkin
Kytkin mahdollistaa vaihtamisen kapeampaan 
kaistanleveyteen, kun halutaan pidentää puheaikaa 
ja parantaa puhelun laatua paikassa, jossa on useita 
kuulokemikrofoneja.

Digitaalinen signaalinkäsittely 
Mahdollistaa	sekä	mikrofonin	että	kaiuttimen	tarkan	
virittämisen siten, että keskustelut kuulostavat 
mahdollisimman realistisilta.

Logitechin äänisuojaus 
Äänisuojaus	on	suunniteltu	suojaamaan	yli	115	dBA:n	
ääniltä ja tuottamaan ainutlaatuinen äänen ja musiikin 
kuuntelumukavuus,	ja	se	on	EN60950-1-standardin	
mukainen.

Moderni, erittäin kevyt muotoilu 
Sulava	muotoilu	ja	kestävät	materiaalit	tekevät	näistä	
perinteisiä kuulokkeita miellyttävämmän näköiset.

Vahva TR90-nailonrakenne 
Nailon on vahvempi, joustavampi ja siten myös kestävämpi 
materiaali	kuin	ABS-muovi. Lisäksi se sietää paremmin 
arkikäytössä olevia kemikaaleja, kuten hiuslakkaa ja 
aurinkovoidetta.

Langaton DECT-yhteys
Yhteys tuottaa poikkeuksellisen laajan langattoman 
yhteysalueen, joka ei aiheuta häiriöitä toimiston Wi-Fi®-
laitteisiin.

Puhelumerkkivalo
Mikrofonin	varren	kääntöpuolella	sijaitseva	punainen	
merkkivalo ilmaisee takanasi oleville, että olet varattu, jolloin 
sinua ei häiritä vahingossa puhelun aikana.1

Mykistyspainike ja mykistyksen merkkivalo mikrofonin 
varressa
Mikrofonin	varteen	sijoitettu	mykistyspainike	on	helppo	
tunnistaa. Punainen mykistyksen merkkivalo ilmaisee 
kuulokemikrofonin käyttäjälle, onko puhelu mykistetty.

Helppokäyttöiset puhelusäätimet kuulokkeissa
Voit ohjata puhelua kuulokkeeseen sijoitetuilla vastaus- ja 
lopetuspainikkeella1 ja äänenvoimakkuuden säätöpainikkeilla. 
Koholla olevista painikkeista tunnistaa sormin, mitä 
painiketta painaa.

Jopa 10 tuntia laajakaistapuheluaikaa 
Kuule ja tule kuulluksi koko pitkän päivän laajakaistaäänellä, 
joka takaa puhelun molemmille osapuolille aidontuntuisen 
kuuntelukokemuksen.Latausasema mukana.

Langaton kantoalue jopa 100 metriä
Voit liikkua puhelinneuvottelujen aikana vapaasti toimistossa 
ja pysyä silti tuottavana.

Optimoitu Microsoft® Lync™ -ohjelmalle; Cisco®-
yhteensopiva2; yhteensopiva useimpien johtavien UC-
ympäristöjen kanssa
Takaa yrityslaatuisen äänen ja yhtenäisen kokemuksen lähes 
kaikissa	yritysluokan	UC-ympäristöissä.

Automaattinen pariliitoksen muodostus latausalustaan 
asetettaessa
H820e-kuulokemikrofonit muodostavat automaattisesti 
laiteparin, kun ne asetetaan mihin tahansa H820e-
latausasemaan. Näin niitä on helppo käyttää myös yleisissä 
työpisteissä sekä työtiloissa, joissa on paljon työntekijöitä.

Tuotetiedot
Osanumero: yhden	korvan	malli:	981-000511,	kahden	korvan	malli:	981-000516
UPC-koodi: yhden	korvan	malli:	097855093455;	kahden	korvan	malli:	
097855093462
Paino/mitat:
•	Kuulokemikrofoni:	174×165×50	mm
	 Jalusta:	73×128×82	mm
•	Paino:	yhden	korvan	malli:	Kuulokemikrofoni:	88	g,	Jalusta:	475	g;
	 Kahden	korvan	malli:	Kuulokemikrofoni:	128	g,	Jalusta:	475	g
•	Pakkaus:	180×236×79	mm
•	Pakkauksen	paino: 250 g

Järjestelmävaatimukset
Windows® Vista, Windows®	7	tai	Windows®	8	(32-	tai	64-bittinen),	
Mac	OS®	10.7	tai	sitä	uudempi	versio,	Linux®,	vapaa	USB-portti,	virtalähde

Pakkauksen sisältö
Kuulokemikrofoni,	latausasema,	verkkolaite,	USB-johto,	
pika-aloitusopas ja takuutiedot

Tekniset tiedot

Mikrofoni: (Tx)
•	tyyppi:	kaksisuuntainen	ECM
•	taajuusvaste:	100	Hz	–	7	kHz
•	herkkyys:	-45	dB	+3	dB
•	särö:	<10	%	1	kHz:n	taajuudella,	10dBPa:n	(MRP)	syöte
•	käyttöjännite:	1,4–5,0	V

Kaiuttimet: (Rx)
•	taajuusvaste:	150	Hz	–	7	kHz	(ITU-T	TIA920)
•	herkkyys:	103	dB	+3	dB	1	KHz:n	taajuudella,	syöte	1	mW		 	
	 (testattu	tyypin	4153	keinotekoisella	korvalla)
•	särö:	<4	%	1	kHz:n	taajuudella,	0	dBm0,	1	kHz
•	EN60950-1-standardin	mukainen	laite

 Mukana litiumioniakku: 9	g,	430	mAh

Takuu
Kahden vuoden rajoitettu laitteistotakuu


