
Mensen die met bellen hun 
brood verdienen, worden 
nog productiever met een 
comfortabele headset. De 
Logitech® H570e Headset 
biedt de hele dag lang 
comfort. Akoestische echo-
onderdrukking en DSP (Digital 
Signal Processing) blokkeren 
ongewenst geluid voor duidelijke 
gesprekken.

Het lichte ontwerp en de duurzame materialen zorgen ervoor dat u de 
H570e de hele dag kunt dragen. Oorkussentjes van imitatieleer en een 
gewatteerde hoofdband met metalen versteviging bieden stevigheid 
en flexibiliteit in een uitstekende pasvorm. Zet de headset op en begin 
meteen te praten: eenvoudiger kan het niet. De H570e-headset kan 
gewoon via de USB-A-kabel op een pc of Mac® worden aangesloten; 
er is geen extra software vereist. Bovendien zorgen geavanceerde 
bedrijfscertificeringen en verbeterde integratie met populaire 
belplatforms voor een naadloze vergaderervaring met elke toepassing 
voor videovergaderen.

DATASHEET

LOGITECH USB- 
HEADSET H570e



Verbinding Type USB-A

Audio

Type microfoon Bidirectionele ECM ruisonderdrukkende microfoon

Flexibele microfoonarm Draai de arm omhoog of omlaag en buig deze naar links of rechts om de microfoon dichter bij uw mond 
te plaatsen.

Geluidskwaliteit DSP (Digital Signal Processing)

Akoestische bescherming Bescherming tegen geluiden van meer dan 115 dBA; conform EN60950-1

Gebruiksgemak

Bediening op de draad Telefoontjes beantwoorden/beëindigen, dempen van gesprek in- of uitschakelen, en volume regelen met 
bediening op de draad. 

Dempstatus Dempen van gesprekken in-/uitschakelen met de bediening op de draad. Een rood led-lampje op de 
bediening laat de dempstatus zien.

Indicator voor inkomend 
gesprek Een visuele indicator geeft aan wanneer u een inkomend gesprek krijgt.

Knoopvrije kabel De platte en flexibele kabel raakt niet in de knoop, zodat u niet verstrikt raakt tijdens het gesprek.

Materialen van 
professionele kwaliteit

Oordopjes van imitatieleer die eenvoudig gereinigd en vervangen kunnen worden en een gewatteerde 
hoofdband met metalen versteviging bieden stevigheid en flexibiliteit in een uitstekende pasvorm. 

Gecertificeerd voor 
bedrijven Certificeringen Gecertificeerd voor Skype voor Bedrijven en Cisco Jabber ® 1. Ook compatibel met andere populaire 

belplatforms zoals Blue Jeans, Broadsoft®, Google Voice™, GoToMeeting™, Microsoft Teams®, Vidyo™ en Zoom™.

Algemeen

Onderdeelnummer H570e Mono: 981-000570 | H570e Dual: 981-000574

Afmetingen en gewicht H570e Mono
165 x 172 x 50 mm 
(6,75 x 6,5 x 2 inch)
85 g (3 oz)

H570e Dual
165 x 172 x 50 mm 
(6,75 x 6,5 x 2 inch)
111 g (3,9 oz)

Kabellengte
1,9 m (6,23 ft)

Verpakking
180 x 200 x 60 mm 
(7,09 x 7,87 x 2,36 inch)
Dual 219 g (7,73 oz)
Mono 194 g (6,84 oz)

Inhoud van de doos Headset met bediening op de draad, snelstartgids en garantieinformatie

Garantie Beperkte hardwaregarantie van 2 jaar

BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN PRODUCTSPECIFICATIES

De verstelbare gewatteerde hoofdband blijft de hele dag comfortabel 
zitten en de metalen versteviging biedt stevigheid en flexibiliteit in een 
uitstekende pasvorm.

De akoestische echo-onderdrukking en ruisonderdrukkende microfoon 
bieden kristalhelder geluid, zelfs in rumoerige omgevingen.
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Dankzij de bediening op de draad kunt u eenvoudig telefoontjes 
beantwoorden en beëindigen, het volume aanpassen en het dempen van 
gesprekken in- of uitschakelen.

1 Ga naar www.logitech.com/ciscocompatibility voor het nieuwste 
compatibiliteitsoverzicht voor Cisco.
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Neem contact op met uw 
wederverkoper of met ons via  
www.logitech.com/vcsales

logitech.com/H570e
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