
Logitech®-headsets en 
-oordopjes verbeteren de 
videosamenwerking op elke 
werkplek, zowel op kantoor 
als bij het werken op afstand. 
Het Logitech Zone-portfolio 
is ontworpen om u te helpen 
uw akoestische omgeving 
te beïnvloeden, zodat u zich 
beter kunt concentreren 
en uw productiviteit kunt 
verhogen, ongeacht waar en 
hoe u werkt. 

LOGITECH ZONE-PORTFOLIO
Nu bedrijven openstaan voor videosamenwerking, kunnen Logitech-
oplossingen u helpen om altijd goed in beeld te komen en helder te 
klinken tijdens videogesprekken. Het Logitech Zone-portfolio gaat 
nog een stap verder door u in staat te stellen uw soundscape te 
bepalen. U kunt gemakkelijk van praten naar muziek of algemene 
ruisonderdrukking schakelen, voor wanneer u wilt focussen op een 
taak. Uitgerust met een ruisonderdrukkende microfoon, kunt u er 
zeker van zijn dat uw stem (en niet uw omgevingsgeluid) goed te 
horen is voor uw gesprekspartners. De Zone-headsets en -oordopjes 
zijn gecertificeerd voor bedrijven met toonaangevende platforms 
voor videobellen en zijn eenvoudig te gebruiken met computers, 
laptops, tablets en smartphones. Het Zone-portfolio is gemaakt voor 
elke werksituatie, of het nu gaat om samenwerken, communiceren of 
optimale concentratie. 

VERGELIJKINGSMATRIX 

PERSONAL COLLABORATION



Productnaam ZONE WIRED  
EARBUDS

ZONE  
WIRED 

ZONE WIRELESS  
(PLUS) ZONE TRUE WIRELESS 

Draagstijl Stereo in het oor Stereo op het oor Stereo op het oor Stereo in het oor

Verbinding 3,5 mm audiostekker4, 
USB-C- en USB-A-adapter5 USB-C- en USB-A-adapter5 USB-A-ontvanger of Unifying + audio-ontvanger6, USB-C-

adapter, Bluetooth®-aansluiting (versie 5.0)

Bereik Kabellengte van 1,45 m Kabellengte van 1,9 m Tot 30 m draadloos (ongehinderde gezichtslijn)

Systeemcompatibi-
liteit

Windows®, Mac, ChromeOS™, 
iOS of Android™

Windows®, Mac of 
ChromeOS™

Windows®, Mac, ChromeOS™, iOS of AndroidTM Bluetooth®-
apparaat

Audiokwaliteit Dynamic EQ met breedbandaudio
Geluidsisolatie Passief Actief (ANC) en passief

Ruisonderdrukkende 
microfoon

Dubbele MEMS-microfoon 
met DSP

Dubbele ECM-microfoons 
met DSP

Dubbele MEMS-microfoon 
met DSP

Dubbele MEMS-microfoon 
plus een microfoon aan de 

binnenzijde 

Microfoonarm Ingebouwd Flexibel en draait 270° Flexibel en draait 270° Ingebouwd

Indicator voor dempen Rood (op bediening op de draad); stemopdrachten Rood (op de ontvanger); stemopdrachten

Melding In gesprek Witte led (op bediening op draad)7 Witte led (op ontvanger)7

Knoppen Bediening op de draad
Bediening op de 

draad; flip-to-mute-
microfoonarm

Bediening op het 
oorstuk; dempknop op 

microfoonarm en flip-to-
mute-microfoonarm

Aanraakknoppen op 
oordopjes

Batterijlevensduur 
(gesprekstijd) - -

14 uur (actieve 
ruisonderdrukking aan), 

15 uur (actieve 
ruisonderdrukking uit)

Max. 5 uur (ANC aan), max. 
6 uur (ANC uit)

Oplaadtijd - - 2 uur
Oordopjes: 2.5 uur 

Case: 2.5 uur 

Softwaresupport
 

 Logi Tune       Logitech Sync

Beperkte 
hardwaregarantie 
van 2 jaar



Onderdeelnr.
UC Zone Wired Earbuds: 

Grafiet: 981-001013
Teams Zone Wired Earbuds: 

Grafiet: 981-001009

UC Zone Wired: 
981-000875

Teams Zone Wired: 
981-000870

UC Zone Wireless:  
981-000914

Teams Zone Wireless:  
981-000854

UC Zone Wireless Plus:  
981-000919

Teams Zone Wireless 
Plus: 981-000859

Zone True Wireless: 
Grafiet: 985-001082

LOGITECH ZONE-PORTFOLIO VOOR BEDRIJVEN

Logitech Zone-headsets en -oordopjes zijn gecertificeerd voor Microsoft Teams® 1, Google MeetTM, Google Voice™ en 
Zoom™ 2. Ze werken met andere populaire toepassingen3 om een naadloze integratie op de werkplek te garanderen.

1  Zone Wired voldoet aan de eisen van Microsoft voor premium microfoons voor open kantoorruimtes. 
2  Zone Wired en Zone Wireless (Plus) zijn compatibel met geïntegreerde dempknoppen voor Zoom™.
3  Populaire toepassingen zoals Cisco Webex®, BlueJeans, en GoToMeeting™.  

Zie www.logitech.com/ciscocompatibility voor de laatste versie. Ga naar www.logitech.com/lcp voor een lijst met huidige 
programmadeelnemers.

4 Microfoon- en audiokwaliteit worden omgezet in analoog met de 3,5 mm-connector.
5 Gebruik de USB-A-adapter alleen met de meegeleverde headset
6 Voor Zone Wireless Plus-versie
7 Paarse led voor Teams-versie
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Neem contact op met uw 
wederverkoper of met ons via  
www.logitech.com/vcsales

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 Verenigde Staten

Logitech Europe S.A.
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Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel.: 852-2821-5900
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