
Espaços de trabalho abertos são 
ótimos para colaboração, mas podem 
ser barulhentos. Assuma o controle 
da acústica do seu ambiente com o 
Logitech® Zone Wireless, o headset 
projetado especificamente para 
melhorar o foco e a produtividade em 
espaços de trabalho movimentados. 

O Logitech Zone Wireless e o Zone Wireless Plus ajudam você a estabelecer 
a paisagem sonora do seu espaço de trabalho e trabalhar com eficiência. 
Projetado para fala e áudio de música, com fácil transição entre 
videoconferência, áudio de música e redução geral de ruído ao longo do dia. 
Para uma comunicação sem esforço, o Zone Wireless é equipado com um 
microfone com cancelamento de ruído, o que garante que sua voz seja ouvida 
do outro lado, deixando de fora o barulho ao seu redor.

Conecte-se a um smartphone e computador simultaneamente via Bluetooth®. 
O Zone Wireless possui controles simples para gerenciamento de chamadas, 
áudio e cancelamento de ruído ativo (ANC), além de um microfone flip-to-
mute e carregamento sem fio Qi1. O Zone Wireless Plus permite a conexão a 
até seis periféricos sem fio Logitech Unifying™ através de um único receptor 
USB Unifying + Audio.

Seja para colaboração, comunicação ou concentração, os headsets Zone 
Wireless foram feitos para todas as modalidades de trabalho.

FICHA TÉCNICA

HEADSETS ZONE WIRELESS



Conectividade

Vários tipos de conexões Bluetooth, receptor USB-A, adaptador USB-C

Alcance sem fio Até 30m/100 pés (campo aberto em 360 graus) 

Dispositivos pareados Duas conexões ativas e até oito conexões armazenadas 
Zone Plus: Até seis mouses e teclados Unifying™ e um headset Zone Wireless Plus

Bateria recarregável

Tempo de fala/áudio 14hs (ANC ativado), 15hs (ANC desativado)/14hs (ANC ativado), 16hs (ANC desativado)

Carregando Duas horas = carga completa; cinco minutos de carga rápida = uma hora de tempo de fala 
Carregamento sem fio Qi1 ou cabo de carga com conectores micro e USB-A (incluído)

Áudio

Tipo de microfone Cancelamento de ruído, matriz de microfone omnidirecional de MEMS duplo.

Braço de microfone flexível Rotação de 270° (use-o na esquerda ou na direita); canais de áudio alternam automaticamente

ANC (Cancelamento de ruído ativo) Elimine ruídos de fundo com o toque de um botão.

Qualidade de som Equalizador dinâmico com áudio de banda larga e processamento de sinal digital (DSP).

Ajuste de sidetone Através do aplicativo Logi Tune, ajuste o quanto de sua voz você quer ouvir durante chamadas.

Proteção acústica Certificações IEC 62368-1 e EN 50332

Facilidade de uso

Controles na orelha Ajuste o volume, atenda/encerre/rejeite chamadas, reproduza/pause/avance/retroceda músicas

Várias formas de silenciar
Gire o braço do microfone no arco de cabeça para usar a função levantar-para-silenciar, botão 
sem áudio no microfone boom,  
botão silenciar no Logi Tune app

Alertas de áudio Alertas de voz para a duração da bateria, sem áudio, ANC, status de energia e conexão.

Conforto para o dia inteiro Arco de cabeça acolchoado em silicone e almofadas de ouvido em couro sintético

Certificado para 
empresas

Certificações Certificado para Microsoft® Teams, SkypeTM for Business e Google Meet and VoiceTM

Compatibilidade
Compatível com Zoom com controles de silenciamento integrados, funciona também com 
outros aplicativos populares como Cisco Jabber™, BlueJeans e GoToMeeting® para garantir 
compatibilidade e integração perfeitas no local de trabalho.

Geral

Números da peça
UC Zone Wireless: 981-000913 
UC Zone Wireless Plus: 981-000805 
Pad de carregamento Wireless POWERED: 950-000010

Dimensões e peso

Headset: 
174,7 x 176,7 x 70,7 mm 
6,88 x 6,96 x 2,78 pol 
180,8 g/6.4 onças

Receptor Zone Wireless: 
9 x 13,6 x 6 mm  
0,35 x 0,54 x 0,24 pol 

Receptor Zone Wireless Plus: 
23 x 16,2 x 0,53 mm  
0,9 x 0,64 x 0,21 pol 

Conteúdo da caixa Um headset, um USB-A ou receptor USB-A Unifying + Audio, um adaptador USB-C, 
Um cabo de carregamento USB-A para C, uma bolsa de viagem, documentação do usuário

Garantia 2 anos

Perfeito para espaços de trabalho abertos: Som envolvente para áudio de música, microfone com cancelamento 
de som para isolar a sua voz e cancelamento de ruído ativo (ANC) para reduzir sons ambientes indesejados.

Controles convenientes: Controles no ouvido para ajuste de volume, reproduzir/pausar música e iniciar/encerrar 
chamadas. Além de microfone flip-to-mute e carregamento Qi1 ativado.

Conecte vários dispositivos: Alterne sem interrupções entre o smartphone e o computador Conecte periféricos 
Unifying™ com o receptor Zone Plus.

RECURSOS PRINCIPAIS E ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
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1 Pad de carregamento Qi Wireless vendido separadamente
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