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Σειρά προϊόντων για ομάδες συνεργασίας με βίντεο της Logitech
Η Logitech® αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο 
συνεργάζονται οι ομάδες, παρέχοντας νέες 
δυνατότητες και εξαλείφοντας παλιά εμπόδια, 
μέσω της διάθεσης μιας σειρά εργαλείων συνερ-
γασίας με εκπληκτικό σχεδιασμό, τα οποία είναι 
τόσο εύχρηστα που οι χρήστες απολαμβάνουν 
να τα χρησιμοποιούν. Η γκάμα επαγγελματικών 
προϊόντων της Logitech περιλαμβάνει κάμερες 
web, σετ μικροφώνου-ακουστικών και κάμερες 
τηλεδιάσκεψης για συνεργασία σε κάθε επίπεδο, 
από έναν μεμονωμένο υπολογιστή μέχρι αίθου-
σες συσκέψεων.

Τα μοντέλα της σειράς προϊόντων Logitech 
ConferenceCam προσφέρουν κρυστάλλινο ήχο 
και πεντακάθαρο βίντεο και είναι τόσο προσιτά 
που μπορείτε να μετατρέψετε οποιοδήποτε 
χώρο συσκέψεων σε περιβάλλον συνεργασίας 
με βίντεο.

Η συνδεσιμότητα Plug-and-Play USB καθιστά 
εξαιρετικά εύκολη την εγκατάσταση και χρήση 
των εργαλείων συνεργασίας Logitech, στο δικό 
σας οικείο περιβάλλον υπολογιστή, με οποια-
δήποτε εφαρμογή λογισμικού τηλεδιασκέψεων, 

συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών που 
χρησιμοποιείτε ήδη. Απλώς συνδέστε ένα laptop 
και ξεκινήστε μια σύσκεψη.

Από τους προσωπικούς χώρους εργασίας μέχρι 
τις μεγάλες αίθουσες συσκέψεων, η Logitech 
συμβάλλει στη βελτίωση της συνεργασίας και της 
παραγωγικότητας, με εργαλεία που προσαρμό-
ζονται στον δικό σας τρόπο εργασίας.



Σειρά προϊόντων συνεργασίας με βίντεο της Logitech

ΚΑΜΕΡΕΣ WEB ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΏ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

BRIO Η καλύτερη κάμερα web της Logitech 
διαθέτει πάρα πολλές προηγμένες λειτουργίες, 
όπως 4K UHD, ζουμ 5X και RightLight™ 3 με HDR 
για να δείχνετε τέλεια σε όλες τις περιπτώσεις.

Κωδικός προϊόντος: 960-001106

Συμβατότητα: Συμβατότητα με Mac, PC και όλες τις κορυφαίες πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης. Πιστοποίηση για Skype 
για επιχειρήσεις και Microsoft Hello™, συμβατότητα με Cisco2 και βελτιωμένη ενσωμάτωση με τα προϊόντα των 
μελών του προγράμματος συνεργασίας της Logitech3

Ανάλυση: 4K Ultra HD @ 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο4; HD 1080p @ 30 ή 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο4. 720p HD @ 30, 
60 ή 90 καρέ ανά δευτερόλεπτο4

Οπτικό πεδίο: 3 ρυθμίσεις για το οπτικό πεδίο: 65°, 78° και 90°9

Μικρόφωνο: Ενσωματωμένα, διπλά στερεοφωνικά μικρόφωνα με λειτουργία αυτόματης μείωσης θορύβου. Τα 
μικρόφωνα λειτουργούν και με τη Microsoft Cortana®

Πρόσθετες δυνατότητες: Ζουμ 5x, RightLight™ 3 με HDR, υπέρυθρες για την υποστήριξη της σύνδεσης μέσω 
αναγνώρισης προσώπου για την ενίσχυση της ασφάλειας κατά τη σύνδεση ενώ λειτουργεί και με την Cortana

Διαστάσεις και βάρος: 102 x 27 x 27 mm / 63 g

ΚΑΜΕΡΑ WEB C930E Κάμερα web HD με προηγμένες λειτουργίες, ειδικά 
διαμορφωμένη ώστε να υποστηρίζει καλύτερα τη 
συνεργασία μέσω υπολογιστή.

Κωδικός προϊόντος: 960-000972

Συμβατότητα: Συμβατότητα με Mac, PC και όλες τις κορυφαίες πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης. Πιστοποίηση για Skype 
for Business, συμβατότητα με Cisco2 και βελτιωμένη ενσωμάτωση με τα προϊόντα των μελών του προγράμματος 
συνεργασίας της Logitech3

Ανάλυση: Full HD 1080p @ 30 καρέ το δευτερόλεπτο4

Οπτικό πεδίο: 90°

Μικρόφωνο: Ενσωματωμένα, διπλά στερεοφωνικά μικρόφωνα με λειτουργία αυτόματης μείωσης θορύβου

Διαστάσεις και βάρος: 94 x 43 x 71 mm / 162 g

ΚΑΜΕΡΑ WEB C925E Η κάμερα web Logitech C925e Webcam, με 
εξαιρετικό σχεδιασμό ειδικά για όσους αναζητούν 
μια βελτιωμένη εμπειρία συνεργασίας μέσω 
τηλεδιάσκεψης, προσφέρει βίντεο HD εξαιρετικής 
ευκρίνειας σε απίστευτα προσιτή τιμή.

Κωδικός προϊόντος: 960-001076

Συμβατότητα: Συμβατότητα με Mac, PC και όλες τις κορυφαίες πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης. Πιστοποίηση για Skype 
for Business, συμβατότητα με Cisco2 και βελτιωμένη ενσωμάτωση με τα προϊόντα των μελών του προγράμματος 
συνεργασίας της Logitech3

Ανάλυση: Full HD 1080p @ 30 καρέ το δευτερόλεπτο4

Οπτικό πεδίο: 78°

Μικρόφωνο: Ενσωματωμένα, διπλά στερεοφωνικά μικρόφωνα με λειτουργία αυτόματης μείωσης θορύβου

Διαστάσεις και βάρος: 126 x 73 x 45 mm / 170 g

ΚΑΜΕΡΑ WEB HD B525 Ιδανική για ατομικές τηλεδιασκέψεις μέσω κινητών 
συσκευών, με διακριτική, πτυσσόμενη σχεδίαση με 
δυνατότητα περιστροφής 360º.

Κωδικός προϊόντος: 960-000842

Συμβατότητα: Συμβατότητα με Mac, PC και όλες τις κορυφαίες πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης. Πιστοποίηση για Skype 
for Business, συμβατότητα με Cisco2 και βελτιωμένη ενσωμάτωση με τα προϊόντα των μελών του προγράμματος 
συνεργασίας της Logitech3 

Ανάλυση: HD 720p @ 30 καρέ το δευτερόλεπτο4

Οπτικό πεδίο: 69°

Μικρόφωνο: 1 πανκατευθυντικό μικρόφωνο

Διαστάσεις και βάρος: 69 x 29 x 40 mm / 88 g

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SMARTDOCK
ΚΟΝΣΟΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ AV

Επεκτείνετε τη χρήση του Skype για επιχειρήσεις 
σε κάθε χώρο συσκέψεων με το Logitech  
SmartDock, μια επαναστατική κονσόλα AV 
που επιτρέπει τη συμμετοχή με ένα άγγιγμα, 
την κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας και τη 
βελτιστοποιημένη συνεργασία με βίντεο.

Πωλείται ως μέρος του Skype Room System που 
περιλαμβάνει την εφαρμογή-πελάτη αίθουσας 
συσκέψεων Microsoft® Surface™ Pro με Skype για 
επιχειρήσεις.*

Συμβατότητα: Το SmartDock είναι συμβατό με ένα μεγάλο εύρος συσκευών AV αίθουσας συσκέψεων, συμπεριλαμ-
βανομένων των προϊόντων Logitech ConferenceCam

Συνδεσιμότητα: Υποστηρίζει ένα μεγάλο εύρος αναπτύξεων και συνδεσιμότητας συσκευών με δύο θύρες για 
οθόνες 1080p8, είσοδο HDMI για κοινή χρήση περιεχομένου 1080p60, τρεις θύρες USB 3.1 τύπου A, Gigabit Ethernet 
και μίνι βύσμα ακουστικών

Πρόσθετες δυνατότητες: Περιστρεφόμενη πλατφόρμα υποστήριξης από χυτό μέταλλο, αισθητήρας κίνησης IR, 
εύκολη plug-and-play εγκατάσταση κάμερας

Απαιτήσεις συστήματος:
–  Microsoft Surface™ Pro με: Intel® Core™ i5 (απαιτείται) (δεν υποστηρίζονται Core i7 και Core m3), Windows 10 

Enterprise (δεν περιλαμβάνεται με το Microsoft Surface Pro)
–  Λογισμικό συστήματος Microsoft Skype Room
–  Λογαριασμός πόρων αίθουσας για Skype για επιχειρήσεις (οι λογαριασμοί μπορούν να βρίσκονται είτε στον τοπικό 

διακομιστή είτε online στο Office 365®)
–  Πρόσβαση στο Internet μέσω Ethernet με ενεργό DHCP
–  Εξωτερική οθόνη ή προβολέας με είσοδο HDMI
–  Μια Logitech ConferenceCam (συνιστάται) ή άλλες συσκευές ήχου/εικόνας με πιστοποίηση Skype
–  Τροφοδοσία AC 100-240V

Διαστάσεις και βάρος: SmartDock: 239 x 334 x 209mm / 2738 g; Κουτί επέκτασης: 34 x 128 x 128mm / 360 g

Μήκος καλωδίου: HDMI: 3m. Δίκτυο: 3m. Τροφοδοσία: 3m. Κουτί επέκτασης: 5m

*  Αυτήν τη στιγμή διατίθεται για αγορά στις παρακάτω χώρες: 
Αυστρία, Βέλγιο, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ελλάδα.



Σειρά προϊόντων συνεργασίας με βίντεο της Logitech

ΛΥΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΙΝΤΕΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΜΕΡΑ PTZ PRO 2 Βιντεοκάμερα HD PTZ κορυφαίας ποιότητας για 
χρήση σε αίθουσες διασκέψεων, εκπαιδευτικές 
εγκαταστάσεις, μεγάλες εκδηλώσεις και άλλες 
επαγγελματικές χρήσεις βίντεο.

Κωδικός προϊόντος: 960-001186

Ανάλυση: Full HD 1080p @ 30 καρέ το δευτερόλεπτο4

Οπτική τεχνολογία: Διαγώνιο οπτικό πεδίο 90º, μετατόπιση 260º / κλίση 130º, ζουμ 10x χωρίς απώλεια ποιότητας

Τηλεχειρισμός: Μετατόπιση / κλίση / ζουμ7, απομακρυσμένος έλεγχος4, προκαθορισμένες επιλογές κάμερας

Συνδεσιμότητα: Plug-and-play USB

Διαστάσεις και βάρος: Κάμερα: 146 x 131 x 130 mm / 580 g. 
Τηλεχειριστήριο: 10 x 50 x 120 mm / 48 g

ΚΑΜΕΡΕΣ CONFERENCECAM ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

LOGITECH GROUP Το Logitech GROUP είναι ειδικά σχεδιασμένο για 
μεγάλες και μεσαίες ομάδες έως και 20 ατόμων, 
ενώ προσφέρει κρυστάλλινο ήχο και βίντεο 
εξαιρετικής ευκρίνειας σε συνδυασμό με την 
ευκολία της άμεσης τοποθέτησης και λειτουργίας 
και το προσιτό κόστος αγοράς.

Logitech GROUP 
Κωδικός προϊόντος: 960-001057

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ:
Μικρόφωνα επέκτασης 
Κωδικός προϊόντος: 989-000171

Καλώδιο προέκτασης 10 μέτρων GROUP 
Κωδικός προϊόντος: 939-001487

Καλώδιο προέκτασης 15 μέτρων GROUP 
Κωδικός προϊόντος: 939-001490

Ανάλυση: Full HD 1080p @ 30 καρέ το δευτερόλεπτο4

Κάμερα: Διαγώνιο οπτικό πεδίο 90º, μετατόπιση 260º / κλίση 130º, ζουμ 10x χωρίς απώλεια ποιότητας

Ηχείο ανοιχτής συνομιλίας: Συσκευή ανοιχτής συνομιλίας πλήρους αμφίδρομης επικοινωνίας με ολοζώντανο ήχο για 
καθαρή, κατανοητή και αποτελεσματική επικοινωνία. Τέσσερα πανκατευθυντικά μικρόφωνα με εμβέλεια διαμέτρου 6 m. 
Δυνατότητα διεύρυνσης της εμβέλειας στα 8,5 m με προαιρετικά μικρόφωνα επέκτασης 

Στοιχεία ελέγχου: Τηλεχειριστήριο με δυνατότητα τοποθέτησης σε βάση και στοιχεία ελέγχου αφής στη συσκευή 
για ρύθμιση μετατόπισης, κλίσης, ζουμ, απάντηση/τερματισμό κλήσεων6, ρύθμιση έντασης ήχου, σίγαση, αντιστοίχιση 
Bluetooth®, απομακρυσμένο έλεγχο4, 5 προκαθορισμένες επιλογές κάμερας και οθόνη LCD

Συνδεσιμότητα: Συνδεσιμότητα USB plug-and-play, ασύρματη τεχνολογία Bluetooth και τεχνολογία Near Field 
Communication (NFC), προαιρετικά καλώδια DIN επέκτασης GROUP5 για επιμήκυνση της απόστασης ανάμεσα στον 
διανομέα και την κάμερα / το ηχείο ανοιχτής συνομιλίας ώστε να μπορεί να γίνει καθαρή εγκατάσταση σε αίθουσες 
τηλεδιασκέψεων

Διαστάσεις και βάρος: Κάμερα: 130 x 170 x 138 mm / 585 g; Ηχείο ανοιχτής συνομιλίας: 240 x 65 x 240 mm / 1223 g; 
Διανομέας: 94 x 34 x 74 mm / 83 g; Τηλεχειριστήριο: 50 x 120 x 12 mm / 51 g

LOGITECH MEETUP MeetUp είναι η κορυφαία κάμερα ConferenceCam 
της Logitech, σχεδιασμένη για μικρές αίθουσες 
διασκέψεων, με οπτικό πεδίο 120° που καλύπτει 
όλη την αίθουσα, οπτική τεχνολογία 4K και 
εξαιρετική απόδοση ήχου. 

Logitech MeetUp 
Κωδικός προϊόντος: 960-001102

Προαιρετικό μικρόφωνο επέκτασης: 
Κωδικός προϊόντος: 989-000405

Προαιρετική βάση στήριξης για τηλεόραση: 
Κωδικός προϊόντος: 939-001498

Ανάλυση: Κλήσεις βίντεο 4K Ultra HD, 1080p Full HD, 720p HD στα 30 καρέ/δευτερόλεπτο με υποστηριζόμενες 
εφαρμογές4

Κάμερα: Οπτικό πεδίο 120º, μηχανισμός μετατόπισης/κλίσης

Ηχείο ανοιχτής συνομιλίας: Τα τρία ευρύπλευρα πανκατευθυντικά μικρόφωνα με τεχνολογία διαμόρφωσης δέσμης και 
τεχνολογία εξάλειψης ακουστικής αντήχησης και θορύβου, καθώς και το ειδικά ρυθμιζόμενο ηχείο, έχουν βελτιστοποιηθεί 
ειδικά για μικρές αίθουσες διασκέψεων. Τα μικρόφωνα είναι πιστοποιημένα για τη Microsoft® Cortana® και προσφέρουν 
ακρίβεια στις φωνητικές εντολές με οποιοδήποτε σύστημα με Windows® 10

Στοιχεία ελέγχου: Τηλεχειριστήριο RF που διευκολύνει για να χειρίζεστε τις λειτουργίες μετατόπισης/κλίσης/ζουμ της 
κάμερας, τη ρύθμιση της έντασης ήχου και τη σίγαση κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης

Συνδεσιμότητα: Συνδεσιμότητα USB plug-and-play, ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Διαστάσεις και βάρος: Κύρια μονάδα: 400 x 104 x 85 mm / 1,04 kg; Τηλεχειριστήριο: 83 x 10 x 23 mm / 72 g

CONFERENCECAM 
CONNECT 

Ο φορητός σχεδιασμός «όλα σε ένα» παρέχει 
προσιτές τηλεδιασκέψεις επαγγελματικής 
ποιότητας σε σχεδόν οποιονδήποτε χώρο 
εργασίας. Εκπληκτική σχεδίαση, εύκολη μεταφορά 
και εύκολη ρύθμιση.

Κωδικός προϊόντος: 960-001034

Ανάλυση: Full HD 1080p @ 30 καρέ το δευτερόλεπτο4

Κάμερα: Διαγώνιο οπτικό πεδίο 90º, ψηφιακή ρύθμιση μετατόπισης/κλίσης και μηχανικός τροχός κλίσης

Ηχείο ανοιχτής συνομιλίας: Ηχείο ανοιχτής συνομιλίας πλήρους αμφίδρομης επικοινωνίας με εξάλειψη ακουστικής 
αντήχησης και τεχνολογία μείωσης θορύβου. Δύο πανκατευθυντικά μικρόφωνα με εμβέλεια διαμέτρου 3,7 m

Στοιχεία ελέγχου: Τηλεχειριστήριο με εμβέλεια 3 m συμβατό με βάση φόρτισης για λειτουργίες κάμερας/ηχείου 
ανοιχτής συνομιλίας

Συνδεσιμότητα: Plug-and-play USB, ασύρματη τεχνολογία Bluetooth και τεχνολογία Near Field Communication 
(NFC)

Διαστάσεις και βάρος: 75 x 75 x 304 mm / 766 g; Τηλεχειριστήριο: 41 x 128 x 9 mm / 35 g; Καλώδιο USB: 2 m

CONFERENCECAM 
BCC950 

Η Logitech ConferenceCam BCC950 είναι 
μια ολοκληρωμένη λύση τηλεδιάσκεψης με 
βίντεο HD και επαγγελματικό ήχο για συνεργασία 
μεταξύ μικρών ομάδων.

Κωδικός προϊόντος: 960-000867

Ανάλυση: Full HD 1080p @ 30 καρέ το δευτερόλεπτο4

Κάμερα: Διαγώνιο οπτικό πεδίο 78º, μετατόπιση 180º / κλίση 55º

Ηχείο ανοιχτής συνομιλίας: Ενσωματωμένα, διπλά στερεοφωνικά μικρόφωνα με λειτουργία αυτόματης μείωσης 
θορύβου. Εμβέλεια διαμέτρου έως 2,4 m

Στοιχεία ελέγχου: Τηλεχειριστήριο και στοιχεία ελέγχου στη συσκευή για ρύθμιση μετατόπισης, κλίσης, ζουμ, 
απάντηση/τερματισμό κλήσεων6, ρύθμιση έντασης ήχου και σίγαση

Συνδεσιμότητα: Plug-and-play USB

Διαστάσεις και βάρος: 154 x 345 x 147 mm με επέκταση ύψους / 568 g. Τηλεχειριστήριο: 118 x 19 x 49 mm / 47 g



1 Λειτουργεί με Skype® για επιχειρήσεις, Zoom, Vidyo® και άλλες 
εφαρμογές με δυνατότητα ενσωμάτωσης. Για το Skype για 
επιχειρήσεις απαιτείται η λήψη πρόσθετου. (επιλέξτε το κατάλληλο 
προϊόν και κάντε λήψη στη διεύθυνση www.logitech.com/support/
business-products).

2 Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.logitech.com/ciscocompatibility για 
την πιο πρόσφατη έκδοση.

3 Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.logitech.com/lcp για την 
ενημερωμένη λίστα των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.

4 Οι υποστηριζόμενες λειτουργίες βίντεο διαφέρουν ανάλογα με την 
εφαρμογή.

5 Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα καλώδια DIN επέκτασης GROUP 
στη διεύθυνση: www.logitech.com/accessories

6 Λειτουργεί με Skype® για επιχειρήσεις, Skype, Cisco Jabber®, Vidyo® και 
άλλες εφαρμογές με δυνατότητα ενσωμάτωσης.

7 Με Skype® για επιχειρήσεις και Skype με χρήση πρόσθετου 
(επιλέξτε το κατάλληλο προϊόν και κάντε λήψη στη διεύθυνση  
www.logitech.com/support/business-products). Λειτουργεί με Vidyo® 
και άλλες εφαρμογές με δυνατότητα ενσωμάτωσης.

8 Όταν υποστηρίζεται από τη Microsoft®.

9 Απαιτεί λήψη λογισμικού. Για να το κατεβάσετε, επισκεφτείτε την 
τοποθεσία: www.logitech.com/support/brio

Συμβατότητα: Συμβατότητα με Mac, PC και όλες τις κορυφαίες 
πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης. Πιστοποίηση για Skype for Business, 
συμβατότητα με Cisco2 και βελτιωμένη ενσωμάτωση με τα προϊόντα 
των μελών του προγράμματος συνεργασίας της Logitech3

Θέλετε να μάθετε για τα προϊόντα  
συνεργασίας που παρέχουμε και για τις  
προϋποθέσεις για να τα δοκιμάστε δωρεάν;
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.logitech.com/VC
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Σειρά προϊόντων συνεργασίας με βίντεο της Logitech

ΛΥΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΕΤ 
ΜΙΚΡΟΦΏΝΟΥ-
ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ H820e 

Ασύρματο σετ μικροφώνου-ακουστικού DECT για 
επαγγελματική χρήση. Λυχνία LED κατά την κλήση, 
κουμπί σίγασης στο βραχίονα του μικροφώνου και 
φωτεινή ένδειξη LED για τη λειτουργία σίγασης.

Κωδικός προϊόντος στερεοφωνικού μοντέλου: 
981-000517  
Κωδικός προϊόντος μονοφωνικού μοντέλου: 
981-000512

Εφαρμογή: Διαθέσιμο σε μονοφωνικές και στερεοφωνικές παραλλαγές. Ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής με 
επένδυση, ακουστικά με επένδυση

Εμβέλεια: Έως 100 m

Διάρκεια μπαταρίας/χρόνος ομιλίας: Χρόνος ομιλίας με ήχο ευρέως φάσματος έως 10 ώρες. Περιλαμβάνεται 
βάση φόρτισης

Στοιχεία ελέγχου ήχου: Πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης στο ακουστικό7, κουμπιά αύξησης/μείωσης έντασης 
ήχου, κουμπί σίγασης στο βραχίονα του μικροφώνου και ενδεικτική λυχνία

Διαστάσεις και βάρος: 174 x 165 x 50 mm / Στερεοφωνικό μοντέλο 128 g. Μονοφωνικό μοντέλο 88 g

ΣΕΤ ΜΙΚΡΟΦΏΝΟΥ-
ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ USB H650e 

Προσφέρει ήχο επαγγελματικής ποιότητας με DSP 
και διαθέτει λειτουργίες φιλικές προς τον χρήστη, 
όπως η έξυπνη ενδεικτική λυχνία LED για τις 
κλήσεις που αποθαρρύνει τις διακοπές.
 
Κωδικός προϊόντος στερεοφωνικού μοντέλου: 
981-000519 
Κωδικός προϊόντος μονοφωνικού μοντέλου: 
981-000514

Εφαρμογή: Διαθέσιμο σε μονοφωνικές και στερεοφωνικές παραλλαγές. Ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής με 
επένδυση, ακουστικά με επένδυση

Εμβέλεια: Καλώδιο 2,2 m

Διάρκεια μπαταρίας/χρόνος ομιλίας: Απεριόριστη (η ενσύρματη σύνδεση USB τροφοδοτεί διαρκώς τη συσκευή)

Στοιχεία ελέγχου ήχου: Στοιχεία ελέγχου γρήγορης πρόσβασης στο καλώδιο για απάντηση και τερματισμό κλήσεων7, 
κουμπί για την αύξηση/μείωση της έντασης ήχου και τη σίγαση

Διαστάσεις και βάρος: 174 x 165 x 50 mm / Στερεοφωνικό μοντέλο 120 g. Μονοφωνικό μοντέλο 93 g

ΣΕΤ ΜΙΚΡΟΦΏΝΟΥ-
ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ USB H570e

Ποιοτική, άνετη και κομψή επικοινωνία 
επαγγελματικού επιπέδου για όλα 
τα βαλάντια.

Κωδικός προϊόντος στερεοφωνικού μοντέλου: 
981-000575 
Κωδικός προϊόντος μονοφωνικού μοντέλου: 
981-000571

Εφαρμογή: Διαθέσιμο σε μονοφωνικές και στερεοφωνικές παραλλαγές. Ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής με 
επένδυση, ακουστικά με επένδυση

Εμβέλεια: Καλώδιο 2,1 m

Διάρκεια μπαταρίας/χρόνος ομιλίας: Απεριόριστη (η ενσύρματη σύνδεση USB τροφοδοτεί διαρκώς τη συσκευή)

Στοιχεία ελέγχου ήχου: Στοιχεία ελέγχου γρήγορης πρόσβασης στο καλώδιο για απάντηση και τερματισμό κλήσεων7, 
κουμπί για την αύξηση/μείωση της έντασης ήχου και τη σίγαση

Διαστάσεις και βάρος: 180 x 200 x 60 mm / Στερεοφωνικό μοντέλο 219 g. Μονοφωνικό μοντέλο 194 g

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ 
P710e

Μετατρέψτε οποιονδήποτε χώρο εργασίας σε 
αίθουσα διασκέψεων στη στιγμή. Προσφέρει ήχο 
επαγγελματικής ποιότητας με τεχνολογία DSP, 
φορητότητα και βολική υποστήριξη δεύτερης 
οθόνης με μια ενσωματωμένη βάση για κινητές 
συσκευές.

Κωδικός προϊόντος: 980-000742

Συνδεσιμότητα: Plug-and-play USB, ασύρματη τεχνολογία Bluetooth και τεχνολογία Near Field Communication 
(NFC)

Βάση συσκευής: Κρατά το τηλέφωνο ή το tablet στη σωστή γωνία, για σταθερές κλήσεις βίντεο

Διάρκεια μπαταρίας/χρόνος ομιλίας: Έως 15 ώρες

Στοιχεία ελέγχου ήχου: Στοιχεία ελέγχου αφής για απάντηση/τερματισμό κλήσης, αύξηση/μείωση έντασης ήχου, 
σίγαση

Διαστάσεις και βάρος: 120 x 120 x 40 mm / 275 g


