
Para as pessoas que ganham 
a vida no telefone, um headset 
confortável aumenta muito a 
produtividade das chamadas. 
O Logitech® H570e Headset 
garante seu conforto dia após 
dia. O cancelamento de eco 
acústico e o processamento de 
sinal digital (DSP) bloqueiam os 
ruídos indesejados para garantir 
conversas nítidas.

Design leve e materiais duráveis: tudo isso garante que você consiga 
usar o H570e o dia todo. Fones acolchoados em couro sintético, além 
de arco de cabeça acolchoado com reforço de metal, fornecem força 
e flexibilidade, com um ajuste perfeito. Basta colocá-lo e começar a 
falar. É fácil assim. O headset H570e se conecta a um PC ou Mac® 
por um cabo USB-A, sem nenhum software adicional necessário. 
Além disso, certificações comerciais avançadas e integração 
aprimorada com plataformas de chamadas conhecidas garantem 
uma experiência perfeita de reunião com qualquer aplicativo de 
videoconferência.

FICHA TÉCNICA

LOGITECH USB  
HEADSET H570e



Conectividade Tipo USB-A

Áudio

Tipo de microfone Microfone bidirecional ECM com redução de ruídos

Braço de microfone 
flexível Gire o braço para cima ou para baixo e dobre-o para a esquerda ou direita para aproximá-lo da boca.

Qualidade de som Processamento de sinal digital (DSP)

Proteção acústica Proteção contra sons acima de 115 dBA, compatível com EN60950-1

Fácil de usar

Controles integrados Atenda/encerre chamadas, desative/ative o áudio e ajuste o volume com os controles integrados no fio. 

Status de áudio 
desativado 

Ative/desative o áudio das chamadas no controlador integrado no fio. Uma luz LED vermelha no 
controlador exibe o status de áudio desativado.

Indicador de chamadas 
recebidas Um indicador visual informa quando você recebe uma chamada.

Cabo 
antiemaranhamento 

O cabo achatado e flexível foi desenvolvido para impedir emaranhamento, para que você 
nunca se enrole durante a chamada.

Materiais profissionais Os fones acolchoados em couro sintético podem ser facilmente limpos e substituídos, além do arco 
acolchoado com reforço de metal para a cabeça que proporciona resistência e flexibilidade, com um 
ajuste perfeito para as suas necessidades. 

Certificado para 
empresas Certificações

Certificado para Skype for Business e Cisco Jabber® 1. Compatível também com outras plataformas de 
chamadas conhecidas como Blue Jeans, BroadSoft®, Google Voice™, GoToMeeting™, Microsoft Teams®, 
Vidyo™ e Zoom™.

Geral

Código do produto H570e Mono: 981-000570 | H570e Dual: 981-000574

Dimensões e peso H570e Mono
165 x 172 x 50 mm  
(6,75 x 6,5 x 2 pol)
85 g/3 oz

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

Comprimento do cabo
1,9 m (6,23 pol)

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

Conteúdo da caixa Headset com controlador integrado no fio, guia de início rápido, informações sobre garantia

Garantia Garantia de hardware limitada de dois anos

RECURSOS PRINCIPAIS E ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

O arco acolchoado ajustável pode ser usado com conforto o dia todo e o 
reforço de metal proporciona resistência e flexibilidade, com um ajuste perfeito 
para as suas necessidades.

Cancelamento de ecos acústicos e microfone com cancelamento 
de ruídos otimizados para que você possa ouvir e ser ouvido, mesmo em 
ambientes ruidosos.
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Os controles integrados no fio permitem atender/encerrar chamadas, 
aumentar/diminuir o volume e ativar/desativar o áudio das chamadas com 
facilidade.

1 Para ver a compatibilidade com Cisco e obter as versões mais recentes, consulte 
www.logitech.com/ciscocompatibility.
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