
Ofereça sua melhor imagem e um 
som excelente nas videochamadas 
com os Logitech® Zone Wired 
Earbuds. A avançada tecnologia 
certificada do microfone com 
cancelamento de ruídos capta 
claramente sua voz para melhorar 
as reuniões enquanto o som de 
alta qualidade ajuda você a ficar 
isolado no seu espaço onde quer 
que esteja trabalhando.

Os Zone Wired Earbuds funcionam com aplicativos de chamada 
comuns em quase todas as plataformas e sistemas operacionais. Com 
design bonito e uniforme, os dois microfones com formação de feixe 
posicionados no fone de ouvido esquerdo focam exclusivamente na 
sua voz e inibem sons indesejados. 

Conecte os Zone Wired Earbuds ao seu smartphone1, tablet1 ou 
computador 1 com a simplicidade e confiabilidade do plug-and-play. 
Um controlador compacto e simples integrado oferece controle 
por toque em chamadas e músicas, além de indicadores LED para 
confirmação imediata das funções principais. 

FICHA TÉCNICA

ZONE WIRED 
EARBUDS



Conectividade Vários tipos de conexões
Entrada de áudio cabeada de 3,5 mm, conexão USB-C e adaptador USB-A (incluído) para precisão 
plug-and-play simplificada  

Áudio

Tipo de microfone
Microfone duplo com cancelamento de ruídos, sistema microeletromecânico (MEMS) e 
processamento de sinal digital (DSP)

Braço do microfone
Microfones uniformes são posicionados no fone de ouvido esquerdo para focar exclusivamente no som 
de vozes  

Frequência do microfone Suporta áudio de banda larga, que adiciona mais detalhes, dando à sua voz um som mais natural

Isolamento acústico 
passivo

Fones de ouvido intra-auriculares com design in-ear fornecem isolamento de ruído passivo e 
minimizam a dispersão de som  

Qualidade de som
Áudio com qualidade de estúdio, materiais de driver PET+PU, ímãs de neodímio e equalizador 
dinâmico que permite alternar entre predefinições de equalização para chamada e música

Ajuste de sidetone Use o Logi Tune para ajustar em que volume deseja ouvir sua voz durante as chamadas

Proteção acústica Conforme a norma EN 50332 (< 100 dBA)

Facilidade de 
uso

Controles integrados Ajuste o volume, ative/desative o áudio, atenda/encerre/rejeite chamadas, reproduza/pause músicas

Alertas de áudio Comandos de voz para ligar/desligar o áudio

Conforto para o dia 
inteiro

Quatro tamanhos de pontas de gel de silicone (PP, P, M e G) estão disponíveis para um ajuste 
personalizado 

Certificados 
para empresas

Certificações Certificados para Microsoft Teams®, Google MeetTM, Google Voice™ e Zoom™ 

Compatibilidade
Funcionam com outros aplicativos populares, como Cisco Webex®, BlueJeans e GoToMeeting™, para 
garantir compatibilidade e integração perfeitas no local de trabalho

Geral

Números da peça
Zone Wired Earbuds para UC: 
Grafite: 981-001012

Zone Wired Earbuds para o Teams: 
Grafite: 981-001008

Dimensões e peso

Fones de ouvido:
23,4 x 23,1 x 27,3 mm 
0,92 x 0,91 x 1,07 in

Comprimento do cabo: 1,5 m
Peso: 33 g

Conteúdo da caixa
Um par de fones de ouvido com fio, pontas de gel tamanho M e conector de 3,5 mm; um controlador 
integrado com conector USB-C; um receptor USB-A; três conjuntos de pontas de gel removíveis (PP, P 
e G); uma bolsa de transporte feita de Neoprene; e uma documentação do usuário

Garantia 2 anos

Microfone com cancelamento de ruídos uniforme: os dois microfones com formação de feixe no fone de ouvido 
esquerdo inibem sons indesejados de locais de trabalho abertos para focar na sua voz. 

Áudio com qualidade de estúdio: áudio com qualidade profissional aperfeiçoado por material premium para 
oferecer som nítido com menos distorção, enquanto os ímãs de neodímio aumentam a intensidade sonora. 

Simplicidade do plug-and-play: os controles integrados mantêm funções de chamadas e música ao alcance, 
enquanto a entrada de áudio de 3,5 mm2, o USB-C e o adaptador USB-A (incluído)3 garantem a compatibilidade 
plug-and-play.

RECURSOS PRINCIPAIS E ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

1

2

3

1 Confira as especificações do dispositivo para verificar a compatibilidade
2 A qualidade do microfone e do áudio será convertida para analógica com 
conector de 2,5 mm
3 Use apenas para os Zone Wired Earbuds 
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