
Tover elke werkplek om in

een instantvergaderruimte.

De Logitech Mobile Speakerphone P710e   
De Logitech Mobile Speakerphone P710e combineert audio van professionele kwaliteit, 
draagbaarheid en flexibiliteit voor een tweede scherm met de gebruikersgeoriënteerde vormgeving 
en gebruiksvriendelijke functies waar Logitech bekend om staat. Gebruikers kunnen een 
instantvergaderruimte creëren met handsfree, professionele audio, een geïntegreerde houder voor 
mobiele apparaten, USB- en Bluetooth®-connectiviteit, NFC-koppeling en tot 15 uur gesprekstijd. 

UC for Real People

Kenmerken:
•   DSP (Digital Signal Processing) voor audio van professionele 

kwaliteit 

•   Breedbandaudio

•   Geïntegreerde houder voor mobiele apparaten

•   USB- en Bluetooth®-connectiviteit met NFC-koppeling  

(Near Field Communications)2 

•   Akoestische echo-onderdrukking en ruisonderdrukkende 

microfoon 

•   Batterijlevensduur van 15 uur1

•   Geoptimaliseerd voor Microsoft® Lync™, compatibel met  

Cisco® 3 en Skype™-gecertificeerd 

•   USB-kabelopbergsysteem 

•   Dynamische equalizer voor spraak of muziek 

•   Aanraakknoppen

•   Afzonderlijke knoppen voor gesprek beantwoorden en  

gesprek beëindigen

•   Visuele indicator voor inkomend gesprek

•   Hoofdtelefoonaansluiting

•   Batterij opladen via USB of AC-adapter

•   Neopreen opbergdoosje met rits



Kom meer te weten op: logitech.com/p710e
Neem voor bestellingen of verdere vragen contact op met uw leverancier.

DATA SHEET

Logitech Mobile Speakerphone P710e

Productspecificaties
Prijs EUR 149,99

Onderdeelnr. 980-000742

Breedte 121 mm

Hoogte 121 mm

Lengte 40 mm

Gewicht 275 g

Systeemvereisten
Windows Vista®, Windows® 7 of 
Windows 8 (32-bits of 64-bits), 
Mac OS X 10.6 of later, of Linux, 
mobiel apparaat met Bluetooth®, 
beschikbare USB-poort,  
wisselstroom

Inhoud van de doos
Beperkte hardwaregarantie van  
2 jaar

Technische specificaties
Luidspreker
• Frequentiebereik: 140 Hz tot 16 kHz
•  Ondersteuning voor breedbandspraak en  

hifi-audio
• Volume: aanpasbaar tot 85 dBA van 0,5 meter

Microfoons
•  Omnidirectionele microfoon, 360-graden bereik
• Frequentiebereik: 50 Hz tot 8 kHz
• Ondersteunt breedband- en smalbandspraak

Extra audio-uitgang
• Stekker van 3,5 mm
• Frequentiebereik: 20 Hz tot 20 kHz  

Verbeteringen van audio
• Akoestische echo-onderdrukking
• Ruisonderdrukking
• Automatische versterking

Garantie
Beperkte hardwaregarantie van 2 jaar

FUNCTIES UITGELICHT

1  Op basis van spraak afgespeeld tussen 63-67dB SPL voor 50% van de tijd.
2  Op mobiele NFC-apparaten
3  Zie www.logitech.com/ciscocompatibility voor de laatste versie.
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USB-kabelopbergsysteem
De USB-kabel zit vast aan de speakerphone zodat u 
deze nooit kwijtraakt. Bovendien kan de kabel netjes 
worden opgeborgen onder de eenheid wanneer deze 
niet wordt gebruikt.

Dynamische equalizer 
Schakelt automatisch tussen modi voor stem en 
muziek, waardoor de gebruiker altijd van de beste 
geluidskwaliteit en EQ profiteert. 

Aanraakknoppen 
Bieden uitstekende respons zonder hoorbaar geluid 
over te dragen via het audiopad. 

Afzonderlijke knoppen voor gesprek beantwoorden 
en gesprek beëindigen 
Optimaliseert gespreksbediening en biedt meer 
flexibiliteit bij meerdere gesprekken.

Visuele indicator voor inkomend gesprek 
Ingebouwde leds knipperen voor een visuele 
waarschuwing wanneer er een gesprek binnenkomt.

Hoofdtelefoonaansluiting 
Sluit een hoofdtelefoon rechtstreeks op de Mobile 
Speakerphone P710e aan wanneer u behoefte heeft 
aan meer privacy.

Batterij opladen via USB of AC-adapter 
Twee opties voor het opladen van de batterij bieden de 
flexibiliteit om op te laden via een laptop of stopcontact.

Neopreen opbergdoosje met rits 
Stijlvolle bescherming voor de speakerphone dankzij 
het neopreen opbergdoosje met rits.

DSP (Digital Signal Processing) voor audio van 
professionele kwaliteit 
Geavanceerde DSP-technologie biedt precieze afstemming 
voor zowel de microfoon als de speaker zodat gesprekken 
levensechter zijn.

Apparaathouder biedt veelzijdigheid met tweede scherm 
Een geïntegreerde houder positioneert een mobiele 
telefoon of tablet in precies de juiste hoek voor 
videogesprekken zonder schokkerig beeld en handsfree 
toegang tot het mobiele scherm.

Breedbandaudio 
Horen en gehoord worden in ware breedbandaudio, 
waardoor de personen aan beide kanten van het gesprek 
van een levensechte communicatie-ervaring kunnen 
genieten.

USB- en Bluetooth®-connectiviteit met NFC-koppeling 
Maak eenvoudig verbinding met pc’s of Macs of koppel tot 
acht Bluetooth®-apparaten dankzij plug-and-play USB-
connectiviteit. Eenvoudige koppeling en ontkoppeling van 
mobiele NFC-apparaten met de P710e door ze gewoon 
tegen elkaar te houden.

Lange batterijlevensduur
Met 15 uur gesprekstijd tussen opladingen1 houdt de Mobile 
Speakerphone P710e het langer uit dan de langste werkdag.

Akoestische echo-onderdrukking en ruisonderdrukkende 
microfoon
Geoptimaliseerd zodat u in rumoerige werkomgevingen 
kunt horen en gehoord kunt worden. Dit is een mobiele 
speakerphone die gebruikers graag gebruiken. 

Geoptimaliseerd voor Microsoft® Lync™, compatibel met 
Cisco® 3, en Skype™-gecertificeerd 
Zorgt voor audio van professionele kwaliteit en een 
geïntegreerde ervaring met de meeste professionele  
UC-platforms.


