
Logitech®-headsets zijn altijd 
klaar voor uw volgende zakelijke 
oproep. De headsets van de 
Logitech H-Series zijn compatibel 
met alle toonaangevende Unified 
Communications-platforms en 
leveren levensecht geluid in een 
eenvoudig, gebruiksvriendelijk 
ontwerp.

ZAKELIJKE HEADSETS VAN DE LOGITECH 
H-SERIES
Zakelijke gebruikers die oproepen via computer aannemen in open 
werkplekken, kantoren of thuiskantoren stellen het comfortabele 
ontwerp van de klassieke H650e- en H570e-headsets zeker op 
prijs. Deze headsets met intuïtieve bediening op de draad en 
ruisonderdrukkende microfoons zijn ontworpen voor drukke 
professionals die geluidshelderheid willen voor conferentiegesprekken 
met klanten of snelle statusupdates met collega's. Deze headsets zijn 
verkrijgbaar in mono- en stereo-opties en zijn bedoeld om oproepen 
eenvoudig en productief te maken.

VERGELIJKINGSMATRIX

INDIVIDUELE SAMENWERKING



HEADSETS VAN LOGITECH H-SERIES VOOR BEDRIJVEN

Headsets van de Logitech H-series zijn gecertificeerd voor Skype® voor Bedrijven, compatibel met Microsoft® Teams, 
gecertificeerd voor Cisco® Jabber® en werken met andere populaire beltoepassingen op bijna alle platformen en 
besturingssystemen om een naadloze integratie in de werkplek te garanderen.1

Productnaam H570e WIRED HEADSET H650e WIRED HEADSET 

Draagopties Stereo en mono op het oor

Bereik Kabellengte van 1,9 m Kabellengte van 2,1 m

Systeemcompatibiliteit Windows® of Mac® 
met beschikbare USB-A-poort

Audiokwaliteit Breedbandaudio

Naleving inzake bescherming 
tegen geluid EN60950-1

Ruisonderdrukkende microfoon Bidirectionele ECM

Verstelbare microfoonarm Flexibele, 270° roterende microfoonarm; 
aan linker- of rechterzijde

Indicator voor dempen Rood (op bediening op de draad)

Indicator In gesprek - Rood (op microfoonarm)

Knoppen Bediening op de draad voor het beantwoorden/beëindigen van oproepen2, 
volume en dempen

Comfort Gewatteerde hoofdband met stof en vervangbare 
oorkussentjes van imitatieleer

Hoofdband en vervangbare oordopjes van 
imitatieleer

Beperkte hardwaregarantie van 
2 jaar 

Onderdeelnummers

AMR, CAN, LAT

EMEA

AP

JP

Vervangbare oorkussens

Mono Stereo Mono Stereo

981-000570 981-000574 981-000513 981-000518

981-000571 981-000575 981-000514 981-000519

- 981-000574 981-000544 981-000545

- 981-000580 - -

952-000064 993-000814

1   Populaire toepassingen zoals Zoom, Google Meet en Voice™, Cisco® Jabber®, BlueJeans en 
GoToMeeting™. 

2  Met Skype® voor Bedrijven direct klaar voor gebruik. Installeer de Cisco-invoegtoepassing voor Cisco® 
IP-telefoons en Jabber®-implementatie. Deze kan worden gedownload via prosupport.logi.com
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