
Durante longas teleconferências, 
sair de sua cadeira pode fazer toda 
a diferença. Ao usar o headset sem 
fio Logitech H820e, você fica livre 
para tomar notas em um quadro 
branco, entrar em um escritório 
silencioso ou se levantar e se 
esticar. Projetado para oferecer 
conforto e comodidade, o H820e 
inclui um arco acolchoado, 
protetores substituíveis para os 
fones de ouvido e um microfone 
com redução de ruídos.

O headset sem fio Logitech H820e, disponível nas versões mono e 
dual, emparelha-se automaticamente com qualquer base do H820e, 
o que é ideal para mesas de trabalho movimentadas. Este headset 
sem fio DECT permanece conectado a até 100 m da estação e fornece 
até 10 horas de tempo de conversa em banda larga. Com controles 
intuitivos de chamadas integrados no fone, uma luz LED de chamada 
para minimizar interrupções e um microfone com redução de ruídos, 
o H820e é perfeito para atender chamadas na sua mesa. 

Com certificações comerciais avançadas e integração aprimorada 
com plataformas de chamadas populares, os usuários podem esperar 
uma experiência perfeita de reunião com qualquer aplicativo de 
videoconferência.

FICHA TÉCNICA

HEADSET  
SEM FIO H820e



Conectividade

Tipo DECT 6.0 com USB-A

Alcance sem fio Até 100 m 

EMPARELHAMENTO 
AUTOMÁTICO

Emparelha-se automaticamente quando colocado em qualquer base de carregamento do H820e, 
facilitando o carregamento em momentos de grande utilização ou em mesas de trabalho movimentadas.

Seletor de banda larga/
banda estreita

Oferece a opção de alternar para banda estreita a fim de aumentar o desempenho em áreas de 
implementação de alta densidade e de prolongar o tempo de conversa.

Bateria recarregável
Tempo de conversa Até 10 horas 

Carregamento 3 horas conectado ao suporte de carregamento proporciona carga completa

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 Áudio de banda larga real e processamento de sinal digital (DSP)

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

Fácil de usar

Controles na orelha Atenda/encerre chamadas e ajuste o volume com os controles integrados no fone. 

Estado sem áudio Ative/desative o áudio das chamadas com o botão integrado no braço do microfone. Uma luz LED 
vermelha que pode ser vista durante o uso do headset permite detectar visualmente o estado sem áudio.

Luz indicadora de 
chamada

Um LED indicador na parte traseira do braço do microfone fornece um alerta visual para que as pessoas 
que estão atrás de você saibam que você está em uma chamada. 

Indicador de chamadas 
recebidas

Um indicador visual informa quando você recebe uma chamada.

Materiais profissionais Arco de cabeça acolchoado de couro sintético e fones acolchoados, além de uma resistente composição 
em nylon TR90, um material mais durável que o ABS, com um nível mais alto de resistência aos produtos 
químicos do dia a dia, incluindo spray para cabelos e protetor solar.

Certificados 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 H820e Mono: 981-000511 | H820e Dual: 981-000516

Dimensões e peso H820e Mono
174 x 165 x 50 mm
88 g

H820e Dual
174 x 165 x 50 mm
128 g

Base
73 x 128 x 82 mm
475 g

Embalagem
180 x 236 x 79 mm
250 g

Conteúdo da caixa Headset, base de carregamento, adaptador de alimentação CA, cabo USB-A, guia de início rápido 
e cartão de garantia

Garantia Garantia de hardware limitada de dois anos

RECURSOS PRINCIPAIS E ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

A conectividade sem fio DECT de até 100 metros fornece um alcance 
excepcional que não interfere em outros dispositivos Wi-Fi® no seu escritório.

As luzes LED indicadoras oferecem confirmação visual do estado da 
chamada, sem áudio e chamadas recebidas enquanto os controles 
integrados no fone permitem atender/encerrar chamadas e aumentar/
diminuir o volume com facilidade.

Cancelamento de ecos acústicos e microfone com cancelamento 
de ruídos otimizados para que você possa ouvir e ser ouvido, mesmo em 
ambientes barulhentos.
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1 Para ver a compatibilidade com Cisco e obter as versões mais recentes, consulte 
www.logitech.com/ciscocompatibility.
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