
Logitech® Zone Wireless is gecertificeerd 
voor Microsoft® Teams en ontworpen 
voor drukke werkplekken. Geweldig voor 
gesprekken, fantastisch voor muziek 
en snel in het starten van Teams voor 
chats, oproepen of videovergaderingen. 
Neem de controle over uw akoestische 
omgeving met de draadloze headset die 
specifiek is ontworpen om concentratie 
en productiviteit op drukke werkplekken te 
verbeteren.

Logitech Zone Wireless en Zone Wireless Plus helpen u vorm te geven 
aan het geluidslandschap van uw werkruimte en werk gedaan te 
krijgen.  Zone Wireless is gecertificeerd voor Microsoft Teams en heeft 
een toegewezen Teams-knop zodat u met één aanraking een Teams-
vergadering kunt starten of bijwonen. De headset heeft ook een 
geluidsisolerende microfoon zodat uw stem aan het andere eind wordt 
gehoord, niet het geluid om u heen.

U kunt twee Bluetooth®-compatibele apparaten tegelijk koppelen 
en naadloos tussen deze apparaten wisselen. De Zone Wireless biedt 
bovendien eenvoudige gespreksbediening en actieve ruisonderdrukking 
(ANC), evenals een flip-to-mute-microfoon en Qi-technologie voor 
draadloos opladen1.

Zone Wireless Plus biedt u de mogelijkheid om maximaal zes draadloze 
Unifying-randapparaten van Logitech te verbinden via één Unifying 
USB- en audio-ontvanger. Of het nu voor samenwerking, communicatie 
of concentratie is, de Zone Wireless-headsets zijn gemaakt voor elke 
werkmodus en hebben een consistente en betrouwbare kwaliteit.
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Verbinding

Meerdere verbindingstypen Bluetooth, USB-A-ontvanger, USB-C-adapter

Draadloos bereik Bereik tot 30 meter/100 ft (open gezichtsveld in 360°) 

Gekoppelde apparaten 2 actieve verbindingen en maximaal 8 opgeslagen verbindingen 
Zone Plus: Maximaal 6 Unifying-muizen en -toetsenborden en 1 Zone Wireless Plus-headset

Oplaadbare batterij

Gespreks-/luistertijd 14 uur (ANC aan), 15 uur (ANC uit)/14 uur (ANC aan), 16 uur (ANC uit)

Opladen 2 uur = volledig opladen; 5 minuten snel opladen = 1 uur gesprekstijd 
Qi-technologie voor draadloos opladen1 of USB-A naar USB-C-oplaadkabel (inbegrepen)   

Audio

Type microfoon Ruisonderdrukkende, omnidirectionele dubbele MEMS-microfoonarray met digitale 
signaalverwerking (DSP)

Flexibele microfoonarm 270° rotatie (draag hem links of rechts); audiokanalen wisselen automatisch

Actieve ruisonderdrukking (ANC) Elimineer omgevingsgeluid met een druk op een knop

Geluidskwaliteit Dynamic EQ met breedbandaudio

Sidetone-aanpassing Pas via Logi Tune aan hoeveel u van uw eigen stem hoort tijdens een gesprek

Akoestische bescherming Gecertificeerd volgens IEC 62368-1 en EN 50332

Gebruiksgemak

Bediening op oorschelp
Teams-knop voor snelle toegang/reageren op meldingen/activeren van Cortana, volume verhogen/
verlagen, oproepen beantwoorden/beëindigen/weigeren, muziek pauzeren/afspelen/vorige 
nummer/volgende nummer   

Meerdere manieren om te dempen Flip-to-mute door de microfoonarm omhoog te draaien naar de hoofdband, dempknop op 
microfoonarm, dempknop in Logi Tune

Audiowaarschuwingen Gesproken meldingen voor batterijlevensduur, dempen, actieve ruisonderdrukking, vermogen en 
verbindingsstatus.

Betrouwbaar comfort Hoofdband met siliconenvulling en oorschelpen van proteïneleer

Eenvoudig te beheren
Bewaak en beheer uw persoonlijke apparaten voor samenwerking via één platform met Logitech 
Sync. Het ondersteunt implementaties op schaal binnen het hele bedrijf en vereenvoudigt taken 
zoals firmware-updates en inschakelen van functies  

Gecertificeerd voor 
bedrijven

Certificeringen Gecertificeerd voor Microsoft Teams

Compatibiliteit Werkt ook met andere populaire toepassingen zoals Cisco Jabber™, BlueJeans en GoToMeeting™ 
om voor compatibiliteit en naadloze integratie op de werkplek te zorgen

Algemeen

Onderdeelnummers
MICROSOFT Teams Zone Wireless: 981-000854 
MICROSOFT Teams Zone Wireless Plus: 981-000859 
POWERED-oplaadpad voor draadloos opladen: 950-000011

Afmetingen en gewicht

Headset: 
174,7 x 176,7 x 70,7 mm 
6,88 x 6,96 x 2,78 inch 
180,8 g/6,4 oz

Zone Wireless Receiver: 
21,5 x 13,6 x 6 mm 
0,85 x 0,54 x 0,24 inch 

Zone Wireless Plus Receiver: 
35,5 x 16,2 x 5,3 mm 
1,4 x 0,64 x 0,21 inch 

Inhoud van de doos Eén headset, één USB-A- of Unifying + Audio USB-A-ontvanger, één USB-C-adapter,  
Eén USB-A naar C-oplaadkabel, één reistas, handleiding

Garantie 2 jaar

Geweldig voor open werkruimtes: Indrukwekkend, high-definition geluid om naar muziek te luisteren, een 
geluidsisolerende microfoon om uw stem te isoleren en actieve ruisonderdrukking om ongewenst omgevingsgeluid te 
verminderen.

Handige bediening met Teams-knop: U kunt eenvoudig bij de bediening op de oorschelp om Teams-activiteiten 
te starten, het volume aan te passen en oproepen te starten/beëindigen. Plus flip-to-mute-microfoon en draadloos 
opladen via Qi-technologie1.

U kunt eenvoudig verbinding maken met meerdere apparaten: Wissel naadloos tussen smartphone en 
computer. Verbind Unifying-randapparaten met de Zone Plus-ontvanger.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN PRODUCTSPECIFICATIES
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1 Qi-pad voor draadloos opladen wordt apart verkocht
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