
Draadloze communicatie zonder afleiding

voor maximale UC-productiviteit

De Logitech Wireless Headset H820e 
De Logitech Wireless Headset H820e, beschikbaar in Mono- en Dual-versie, combineert draadloze 
audio van professionele kwaliteit met superieure ontwerpelementen, en dat maakt het de beste 
draadloze headset van Logitech. Het aantal onderbrekingen wordt geminimaliseerd dankzij een 
handige ‘In gesprek’-led, en dempen gebeurt intuïtief dankzij de dempknop en demp-led op de 
microfoonarm.

Dual

Mono (in dock)

UC for Real People

Kenmerken:
•  Opties voor draadloos ontwerp met twee oorstukken (Dual)  

of één oorstuk (Mono)

•  DECT-spectrum (Digital Enhanced Cordless 

Telecommunications) draadloze verbinding

• Led-indicatielampje voor ‘In gesprek’

• Dempknop en demp-led op microfoonarm

• Intuïtieve gespreksbediening op de oortelefoon

• Tot 10 uur gesprekstijd via breedband

• Draadloos bereik tot op 100 meter

•  Geoptimaliseerd voor Microsoft® Lync™,  

functioneert goed met de meeste populaire UC-platforms

• Automatische koppeling via dock

• Flexibele microfoonarm

• Gewatteerde hoofdband en oorstukje van imitatieleer

• Visuele indicator voor inkomend gesprek

•  Akoestische echo-onderdrukking en ruisonderdrukkende 

microfoon

• Schakelaar voor breedband/smalband

• DSP (Digital Signal Processing)

• Modern, ultralicht ontwerp



Led-indicatielampje voor  
‘In gesprek’

* Bij Microsoft® Lync™-implementaties

Logitech Inc. 7600 Gateway Blvd. Newark, CA 94560

© 2013 Logitech. Logitech, het Logitech-logo en andere Logitech-merken zijn het eigendom van Logitech en kunnen gedeponeerd zijn. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom 

van hun respectieve eigenaren. Logitech aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze publicatie. De informatie hierin over product, prijs en functies is onderhevig aan 

verandering zonder kennisgeving.

Kom meer te weten op:    (Mono) logitech.com/h820e-mono 
(Dual) logitech.com/h820e-dual

Neem voor bestellingen of verdere vragen contact op met uw leverancier.

DATA SHEET

Logitech Wireless Headset H820e

Productspecificaties
Prijs Dual: EUR 179,99,  
 Mono: EUR 159,99
Onderdeelnummer  Dual: 981-000517,  

Mono: 981-000512

Afmetingen Headset:   174 x 165 x 50 mm
 Voetstuk:  128 x 73 x 82 mm
Gewicht  Dual: 128 g,  
 Mono: 88 g,  
 Voetstuk: 475 g

Systeemvereisten
Windows® Vista, Windows® 7 of Windows® 8 
(32-bits of 64-bits), Mac OS® 10.7 en hoger, 
Linux®, beschikbare USB-poort

Inhoud van de doos
Headset, oplaadstation, wisselstroomadapter, 
USB-kabel, Snelstartgids en garantie-informatie

FUNCTIES UITGELICHT

Opties voor mono- of dual-ontwerp 
Ideaal voor situaties waarin werknemers er de voorkeur 
aan geven hun omgeving te kunnen horen of wanneer 
ze omgevingsgeluiden willen blokkeren voor uiterste 
concentratie.

DECT-spectrum draadloze verbinding 
Biedt een buitengewoon draadloos bereik dat geen 
storing veroorzaakt met Wi-Fi-apparaten in uw kantoor.

Led-indicatielampje voor ‘In gesprek’ 
Bevindt zich op de achterkant van de microfoonarm: 
biedt een visueel signaal voor degenen achter u dat u in 
gesprek bent, waardoor u niet per ongeluk gestoord zal 
worden tijdens gesprekken.*

Dempknop en demp-led op microfoonarm 
De dempknop is intuïtief geplaatst op de arm en 
gemakkelijk te vinden. Een led die de headsetdrager kan 
zien. Biedt een visuele indicatie van de dempstatus door 
rood op te lichten wanneer dempen is ingeschakeld.

Intuïtieve gespreksbediening op de oortelefoon 
Regel het gesprek met knoppen op de oortelefoon 
voor antwoorden/beëindigen*, volume omhoog/
omlaag en dempen. De verhoogde knoppen bieden 
een referentiepunt zodat uw vingers de knoppen die u 
indrukt, kunnen voelen.

Tot 10 uur gesprekstijd via breedband  
Horen en gehoord worden, de hele dag, in ware 
breedbandaudio, waardoor de personen aan 
beide kanten van het gesprek van een levensechte 
luisterervaring kunnen genieten. Inclusief oplaadstation.

Draadloos bereik tot op 100 meter 
Geniet van de vrijheid door het kantoor te kunnen lopen 
tijdens een conference call, zonder minder productief te 
worden.

Geoptimaliseerd voor Microsoft® Lync™; functioneert 
goed met de meeste populaire UC-platforms  
Zorgt voor audio van professionele kwaliteit en een 
geïntegreerde ervaring met de meeste professionele 
UC-platforms.

Automatische koppeling via dock 
H820e-headsets worden automatisch gekoppeld 
wanneer ze in een H820e-oplaaddok worden geplaatst. 
De headsets kunnen hierdoor gemakkelijk met elk 
werkstation in grote implementaties of in een opzet met 
flexibele werkplekken worden gebruikt.

Flexibele microfoonarm 
Draai de arm omhoog of omlaag en buig deze naar 
links of rechts om de microfoon dichter bij uw mond te 
plaatsen voor een optimale positie om uw stem op te 
pikken.

Gewatteerde hoofdband en oorstukje van imitatieleer  
Gemaakt met hoogwaardige materialen zodat de 
headset comfortabel blijft zitten, zelfs bij urenlang 
gebruik.

Visuele indicator voor inkomend gesprek  
Lampjes op de basis knipperen bij inkomende 
gesprekken en er klinkt een hoorbaar signaal wanneer 
de headset in gebruik is.*

Akoestische echo-onderdrukking en 
ruisonderdrukkende microfoon 
Geoptimaliseerd zodat u in rumoerige werkomgevingen 
kunt horen en gehoord kunt worden.

Schakelaar voor breedband/smalband 
Biedt de optie om naar smalband over te schakelen 
voor betere prestaties in omgevingen met een groot 
aantal implementaties, en om een langere gesprekstijd 
te verkrijgen.

Digital Signal Processing (DSP) 
Biedt precieze afstemming voor zowel de microfoon als 
de speaker zodat gesprekken levensechter zijn.

Modern, ultralicht ontwerp 
Het gestroomlijnde ontwerp en de duurzame materialen 
bieden een aantrekkelijkere look dan traditionele 
headsets.

Technische specificaties

Microfoon: (Tx)
• Type: Bidirectionele ECM
•  Frequentiereactie: 100 Hz – 7 KHZ
• Gevoeligheid: -45 dB +3 dB
•  Vervorming: <10% bij 1kHz,  

10dBPa (MRP) invoer
•  Bedrijfsspanning: 1.4 – 5.0V DC

Speakers: (Rx)
•    Frequentiereactie: 150 Hz - 7 kHz  

(ITU-T TIA920)
•   Gevoeligheid: 103dB +3 dB bij 1KHz,  

Invoer 1mW/Type 4153 kunstoor
•  Max. uitvoer: <100 dB SPL  

(conform EN60950-1)
•  Vervorming: <4% bij 1kHz, 0dBm0, 1kHz

Garantie
2 jaar


