
De Logitech® H820e Wireless Headset geeft 
u de vrijheid aantekeningen te maken op een 
whiteboard, naar een stil kantoor te lopen of 
even op te staan om u uit te rekken. De H820e 
is ontworpen voor comfort en gemak en bevat 
een gewatteerde hoofdband en vervangbare 
oorkussentjes, met ruisonderdrukkende 
technologie.

De Logitech H820e Headset wordt 
automatisch gekoppeld met een H820e-dok 
-ideaal voor flexwerkplekken. De headset blijft 
ook verbonden binnen 100 meter afstand van 
uw bureau en biedt tot 10 uur gesprekstijd 
via breedband. Bovendien laat het led-
indicatielampje voor 'In gesprek' anderen 
weten dat u in gesprek bent en is er een visuele 
indicator voor een inkomend gesprek.

Geavanceerde bedrijfscertificeringen en 
verbeterde integratie met leden van het 
Logitech Collaboration Program (LCP)3 zorgen 
voor een naadloze vergaderervaring met elke 
toepassing voor videovergaderen. 
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1  Bij implementatie met Microsoft® Lync™ en Cisco®.  
Zie www.logitech.com/ciscocompatibility voor de laatste 
versie. Werkt met Skype via invoegtoepassing (relevant 
product selecteren en downloaden via  
http://www.logitech.com/support/business-products)

2  Zie www.logitech.com/ciscocompatibility voor de recentste 
versie.

3  Onder andere: Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo en 
Zoom. Zie www.logitech.com/lcp voor de volledige lijst en de 
recentste informatie.

© 2017 Logitech. Logitech, het Logitech-logo en andere 
Logitech-merken zijn het eigendom van Logitech en kunnen 
gedeponeerd zijn.  

Alle andere handelsmerken zijn de eigendommen 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.

PRODUCTSPECIFICATIES

Wireless Headset H820e 
Mono: 
Onderdeelnummer: 981-000512
EAN-code: 5099206041622

Stereo:  
Onderdeelnummer: 981-000517
EAN-code: 5099206041639

Vervangende oorkussentjes:  
Onderdeelnummer: 993-000814
EAN-code: 5099206048300

PRODUCTAFMETINGEN + GEWICHT

Headset  
174 x 165 x 50 mm 
Mono 88 gram 
Dual 128 gram

Basis 
73 x 128 x 82 mm 
475 g

Verpakking 
180 x 236 x 79 mm 
250 gram

SYSTEEMVEREISTEN

Windows® 7, Windows® 8 (32-bit of 64-bit)  
of Windows® 10

Mac® OS X® 10.7 en hoger

Linux®

Vrije USB-poort

Wisselstroom 

GARANTIE

Beperkte hardwaregarantie van 2 jaar

COMPATIBILITEIT

Geoptimaliseerd voor Microsoft® Lync® 2013, gecertifi-
ceerd voor Skype for Business en compatibel met Cis-
co2 en de uitgebreide integratie met de toepassingen 
van LCP-leden (Logitech Collaboration Program)3.

INHOUD VAN DE DOOS

Headset

Oplaadstation

Stroomadapter

USB-kabel

Snelstartgids en garantiekaart  

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MICROFOON: (TX)

Type: Bidirectionele ECM

Frequentiebereik: 100 Hz – 7 KHZ

Gevoeligheid: -45 dB ±3 dB

Vervorming: <10% bij 1kHz, 10dBPa (MRP) invoer

Bedrijfsspanning: 1.4 – 5.0V DC

SPEAKERS: (TX)

Frequentiebereik: 150 Hz - 7 kHz (ITU-T TIA920)

Gevoeligheid: 103dB ±3 dB at 1KHz, Invoer 1mW/Type 
4153 kunstoor

Vervorming: <4% bij 1kHz, 0dBm0, 1kHz

Compatibel met EN60950-1

INCLUSIEF LITHIUMIONBATTERIJ:

9 gram / 430 mAh

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.¹

Mute-knop en mute-led op microfoonarm
De mute-knop is intuïtief geplaatst op de arm en 
gemakkelijk te vinden. Een led die de headsetdrager 
kan zien. Biedt een visuele indicatie van de mu-
te-status door rood op te lichten wanneer dempen is 
ingeschakeld.

Intuïtieve gespreksbediening op de oortelefoon
Regel het gesprek met knoppen op de oortelefoon 
voor antwoorden/beëindigen1, volume omhoog/
omlaag en dempen. De verhoogde knoppen bieden 
een referentiepunt zodat u kunt voelen welke 
knoppen u indrukt.

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 luisterer-
varing kunnen genieten. Inclusief oplaadstation.

FUNCTIES UITGELICHT

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

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.

Ontworpen voor het bedrijfsleven
Zorgt voor audio van professionele kwaliteit en een 
geïntegreerde ervaring met de meeste professionele 
platforms voor videovergadering.

Automatisch koppelen door docken
H820e-headsets worden automatisch gekoppeld 
wanneer ze in een H820e-oplaaddok worden 
geplaatst. De headsets kunnen hierdoor gemak-
kelijk 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 oorkussentjes 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 ge-
sprekken en er klinkt een hoorbaar signaal wanneer 
de headset in gebruik is.¹

Akoestische echo-onderdrukking en ruisonder-
drukkende microfoon
Geoptimaliseerd zodat u in rumoerige werkomgevin-
gen 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 gespreks-
tijd te verkrijgen. 

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

Logitech Sound Protection
Ontworpen voor bescherming tegen geluiden hoger 
dan 115dBA om een uitzonderlijke luistercomfort 
te bieden voor stem en muziek. Compatibel met 
EN60950-1. 

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

Stevige TR90-nylonconstructie
Sterker en flexibeler dan ABS waardoor het een 
duurzamer materiaal is. Het heeft ook een betere 
weerstand tegen de gebruikelijke chemicaliën zoals 
haarlak en zonnebrandcrème.


