TABELA DE COMPARAÇÃO

COLABORAÇÃO PESSOAL

Os headsets Logitech®
aprimoram a colaboração
por vídeo em qualquer
espaço de trabalho, seja no
escritório ou trabalhando
remotamente. Os headsets
Logitech Zone são projetados
para lhe ajudar a controlar
seu ambiente acústico
e aprimorar o foco e a
produtividade, onde e como
você estiver trabalhando.

HEADSETS LOGITECH ZONE
Conforme as empresas adotam a colaboração por vídeo, as soluções
da Logitech podem lhe ajudar a alcançar o melhor visual e áudio em
videochamadas. Os headsets Logitech Zone Wired e Zone Wireless
dão um passo além em qualidade de som ao permitir que você defina
sua própria paisagem sonora. Você pode alternar facilmente de
conversa para música ou redução de ruído geral para quando precisar
se concentrar. Equipado com um microfone com redução de ruídos,
você pode ter certeza que sua voz, e não o ruído ao seu redor, será
ouvida pelo outro lado da chamada. Certificados para empresas com
as plataformas de videochamada líderes, os headsets Zone são fáceis
de usar com computadores, laptops, tablets e smartphones. Seja para
colaboração, comunicação ou concentração, os headsets Zone são
feitos para todos os modos de trabalho.

HEADSETS LOGITECH ZONE PARA EMPRESAS
Os headsets Logitech Zone são certificados para Microsoft® Teams, Skype® for Business e Google Voice™ e são compatíveis
com controles de mudo integrados para Zoom™. Eles também funcionam com outros aplicativos populares1 para assegurar
uma integração descomplicada no ambiente de trabalho.

Nome do produto:
Estilo de uso
Conectividade

Alcance

ZONE WIRED
Estéreo sobre a orelha
Adaptador USB-C + USB-A

ZONE WIRELESS

ZONE WIRELESS PLUS
Estéreo sobre a orelha

Receptor USB-A, adaptador USB-C,
conexão Bluetooth® (versão 5.0)

USB-A Unifying™ + receptor de áudio,
adaptador USB-C, conexão Bluetooth®
(versão 5.0)

Cabo com 1,9 m de comprimento

Até 30m de alcance sem fio (linha de visão em campo aberto de 360 graus)

Windows®, Mac® ou ChromeOS™ com USB-C
ou USB-A

Computador baseado em Windows, Mac ou Chrome com USB-C, USB-A ou Bluetooth® e
dispositivo iOS ou Android habilitado para Bluetooth®

Qualidade de áudio

EQ dinâmico com áudio de banda larga e
processamento de sinal digital (DSP)

EQ dinâmico com áudio de banda larga
e processamento de sinal digital (DSP)

Isolamento de ruído

Passivo

Ativo (ANC) e passivo

Microfones duplos ECM com DSP

Matriz de microfone duplo MEMS com DSP

Flexível e com rotação de 270º para ser usado
no lado direito ou esquerdo

Flexível e com rotação de 270º para ser usado
no lado direito ou esquerdo

Vermelho (no controlador integrado no fio),
comandos de voz

Vermelho (no receptor), comandos de voz

LED branco2 (no controle integrado)

LED branco2 (no receptor)

Controles

Controles integrados; boom do microfone
com funcionalidade levantar-para-silenciar

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

Conforto

Arco acolchoado com silicone e fones
acolchoados de couro sintético substituíveis

Arco acolchoado com silicone e fones
acolchoados de couro sintético substituíveis

Duração da bateria

-

14 horas (cancelamento de ruído ativo ligado), 15 horas (cancelamento de ruído ativo desligado)

Tempo de carregamento

-

2 horas

Garantia de hardware
limitada de dois anos





Compatibilidade com
sistema

Microfone com redução
de ruídos
Boom do microfone
ajustável
Indicador mudo

Notificação de chamada

Números da peça
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UC / MICROSOFT TEAMS
AMR, CAN, LAT, AP:
981-000876 / 981-000871
EMEA: 981-000875 / 981-000871
CN: 981-000878 / 981-000873
JP: 981-000877 / 981-000872

UC / MICROSOFT TEAMS
AMR, CAN, LAT:
981-000913 / 981-000853
EMEA, UK: 981-000914 / 981-000854
AU NZ, AP / SEA, TWKOR, INDIA:
981-000915 / 981-000855
CN: 981-000916 / 981-000856
JP: 981-000917 / 981-000857

AMR,MX,LAT: 981-000805
EMEA, UK: 981-000806
AU NZ, AP / SEA, TWKOR, INDIA:
981-000808
CN: 981-000809
JP: 981-000810

1 A
 plicativos populares como Cisco® Jabber™, 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.
2 O LED é púrpura para atividades relacionadas ao Microsoft Teams.
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