
Os headsets e fones de 
ouvido Logitech® aprimoram 
a videocolaboração em 
qualquer espaço de trabalho, 
seja no escritório ou no 
trabalho remoto. O portfólio 
Logitech Zone foi criado para 
ajudar você a controlar seu 
ambiente acústico e aprimorar 
o foco e a produtividade, 
independentemente de 
onde e como você estiver 
trabalhando. 

PORTFÓLIO LOGITECH ZONE
Conforme as empresas adotam a videocolaboração, as soluções da 
Logitech podem ajudar você a alcançar o melhor visual e áudio em 
videochamadas. O portfólio Logitech Zone vai além em qualidade 
de som ao permitir que você defina sua própria experiência sonora. 
Você pode alternar facilmente de conversa para música ou redução 
de ruído geral para quando precisar se concentrar. Equipados 
com um microfone com cancelamento de ruídos, você pode ter 
certeza de que sua voz, e não o ruído ao seu redor, será ouvida 
pelo outro lado da chamada. Certificados para empresas com as 
principais plataformas de videochamadas, os headsets e fones 
de ouvido Zone são fáceis de usar com computadores, laptops, 
tablets e smartphones. Seja para colaboração, comunicação ou 
concentração, o portfólio Zone foi desenvolvido para todos os modos 
de trabalho. 

MATRIZ DE COMPARAÇÃO

COLABORAÇÃO PESSOAL



Nome do produto ZONE WIRED EARBUDS ZONE  
WIRED 

ZONE WIRELESS  
(PLUS) ZONE TRUE WIRELESS 

Estilo de uso Estéreo intra-auricular Estéreo sobre a orelha Estéreo sobre a orelha Estéreo intra-auricular

Conectividade Saída de áudio de 3,5 mm4, 
adaptador USB-C + USB-A5 Adaptador USB-C + USB-A5 Receptor USB-A ou Unifying + receptor de áudio6, adaptador 

USB-C, conexão Bluetooth® (versão 5.0)

Alcance Cabo com 1,45 m de 
comprimento 

Cabo com 1,9 m de 
comprimento

Até 30 m de alcance sem fio (linha de visão em campo 
aberto)

Compatibilidade 
com sistema

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

Windows®, Mac ou 
ChromeOS™

Dispositivo habilitado para Windows®, Mac, ChromeOS™, iOS 
ou AndroidTM Bluetooth®

Qualidade de áudio Equalizador dinâmico com áudio de banda larga
Isolamento de ruído Passivo Ativo (ANC) e passivo
Microfone com 
cancelamento de 
ruído

Matriz de microfone duplo 
MEMS com DSP

Microfones duplos ECM com 
DSP

Matriz de microfone duplo 
MEMS com DSP

Matriz de microfone duplo 
MEMS mais microfone 
voltado para dentro 

Braço do microfone Integrado Flexível e com rotação de 270° Flexível e com rotação de 270° Integrado
Indicador de áudio 
silenciado Vermelho (no controle integrado), comandos de voz Vermelho (no receptor), comandos de voz

Notificação de 
chamada LED branco (no controle integrado)7 LED branco (no receptor)7

Controles Controles integrados

Controles integrados; 
boom do microfone com 
funcionalidade levantar-

para-silenciar

Controles integrados no fone, 
botão de silenciar áudio 
no boom do microfone e 
boom do microfone com 
funcionalidade levantar-

para-silenciar

Controles por toque nos 
fones de ouvido

Duração da 
bateria (tempo de 
conversa)

- -

14h (cancelamento de 
ruído ativo ligado), 15h 

(cancelamento de ruído 
ativo desligado)

Até 5 horas (ANC 
ativado), até 6 horas (ANC 

desativado)

Tempo de 
carregamento - - 2h

Fones de ouvido: 2.5h
Estojo: 2.5h 

Suporte de 
software  

 Logi Tune       Logitech Sync

Garantia de 
hardware limitada 
de dois anos



Nº da peça

Zone Wired Earbuds para 
UC: Grafite: 981-001012

Zone Wired Earbuds para o 
Teams: 

Grafite: 981-001008

Zone Wired para UC: 
981-000876

Zone Wired para o Teams: 
981-000871

Zone Wireless para UC:  
981-000913

Zone Wireless para o Teams:  
981-000853

Zone Wireless Plus para UC:  
981-000918

Zone Wireless Plus para o 
Teams: 981-000858

Zone True Wireless: 
Grafite: 985-001081

PORTFÓLIO LOGITECH ZONE PARA OS NEGÓCIOS

Os headsets e fones de ouvido Logitech Zone são certificados para Microsoft Teams® 1, Google MeetTM, Google Voice™ e 
Zoom™ 2. Eles também funcionam com outros aplicativos conhecidos3 para garantir uma integração descomplicada no 
ambiente de trabalho.

1  O Zone Wired atende aos requisitos de microfone premium da Microsoft para escritórios abertos. 
2 O Zone Wired e Zone Wireless (Plus) são compatíveis com o controle para silenciar som integrado para o Zoom™.
3  Aplicativos conhecidos como Cisco Webex®, BlueJeans e GoToMeeting™.  
Consulte www.logitech.com/ciscocompatibility para obter a versão mais recente. Consulte www.logitech.com/lcp para a lista atual de 
participantes do programa.

4 A qualidade do microfone e do áudio será convertida para analógica com conector de 3,5 mm
5  Use apenas o adaptador USB-A com o headset fornecido
6 Para o Zone Wireless Plus versão
7 LED roxo para a versão do Teams
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Contate seu revendedor  
ou contate-nos em  
www.logitech.com/vcsales
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