
Os headsets da Logitech® estão 
sempre prontos para sua próxima 
chamada profissional. Compatíveis 
com todas as plataformas de 
comunicação unificada líderes do 
mercado, os headsets Logitech 
H-Series oferecem som real em um 
design simples e fácil de usar.

HEADSETS LOGITECH H-SERIES PARA EMPRESAS
Usuários profissionais que fazem chamadas em seus computadores 
em espaços de trabalho abertos, em escritórios ou em casa apreciarão 
o design confortável dos headsets clássicos H650e e H570e. Com 
controles integrados intuitivos e microfones com cancelamento de 
ruídos, esses headsets são projetados para profissionais ocupados que 
precisam de clareza de áudio, seja em chamadas de conferência com 
clientes ou rápidas consultas com colegas. Disponíveis nas opções 
estéreo e mono, estes headsets são feitos para tornar as chamadas 
mais fáceis e produtivas.
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HEADSETS LOGITECH H-SERIES PARA EMPRESAS

Os headsets Logitech H-Series são certificados para Skype® for Business, compatíveis com Microsoft® Teams, certificados 
para Cisco® Jabber® e funcionam com outros aplicativos de chamadas conhecidos na maioria das plataformas e sistemas 
operacionais, garantindo uma integração descomplicada no ambiente de trabalho.1

Nome do produto HEADSET COM FIO H570E HEADSET COM FIO H650E 

Opções de estilo de uso Sobre a orelha estéreo e sobre a orelha mono

Alcance Cabo com 1,9 m de comprimento Cabo com 2,1 m de comprimento

Compatibilidade com sistema Windows® ou Mac®  
com porta USB-A disponível

Qualidade de áudio Áudio de banda larga

Conformidade com proteção de 
som EN60950-1

Microfone com redução de ruídos ECM bidirecional

Boom do microfone ajustável Boom flexível com rotação de 270°;  
em ambos os lados

Indicador sem áudio Vermelho (no controlador integrado no fio)

Indicador de chamada - Vermelho (no boom)

Controles Controlador integrado para atender e finalizar chamadas2,  
ajustar volume e silenciar áudio

Conforto Revestido em tecido, arco acolchoado e fones 
acolchoados de couro sintético substituíveis

Arco de cabeça em couro sintético e fones 
acolchoados de couro sintético substituíveis

Garantia de hardware limitada 
de dois anos 

Números da peça

AMR, CAN, LAT

EMEA

AP

JP

Fones acolchoados substituíveis

Mono Estéreo Mono Estéreo

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  Aplicativos conhecidos como Zoom, Google Meet and Voice™, Cisco® Jabber®, BlueJeans 
e GoToMeeting™. 

2  Com Skype® for Business pronto para uso. Para telefones Cisco® e instalações Jabber®, instale 
o plug-in Cisco que pode ser baixado em prosupport.logi.com
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ou contate-nos em  
www.logitech.com/vcsales
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