
De Logitech® H570e Headset is stijlvol 
en duurzaam, en biedt de hele dag lang 
comfort. Akoestische echo-onderdrukking 
en DSP (Digital Signal Processing) blokkeren 
ongewenst geluid voor duidelijke gesprekken in 
open ruimes.

Dankzij het stijlvolle, lichte ontwerp en 
duurzame materialen kunt u de H570e de hele 
dag ophouden. Oorkussentjes van imitatieleer 
en een gewatteerde hoofdband met metalen 
versteviging bieden stevigheid en flexibiliteit in 
een uitstekende pasvorm.

De H570e-headset kan gewoon via de USB-
kabel op een pc of Mac® worden aangesloten; 
er is geen extra software vereist. Bovendien 
zorgen geavanceerde bedrijfscertificeringen 
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 (bijbehorende product 
selecteren en downloaden van 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 laatste 
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

USB Headset H570e 
Mono: 
Onderdeelnummer: 981-000571
EAN-code: 5099206053298

Stereo:  
Onderdeelnummer: 981-000575
EAN-code: 5099206053304

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

SYSTEEMVEREISTEN

Windows® 7, Windows® 8 of Windows® 8.1  
(32-bit of 64-bit), Windows® 10

Mac OS X® 10.6 of hoger

Vrije USB-poort

STUURPROGRAMMA-/SOFTWAREDOWNLOADS 

Aanbevolen: plug-ins voor Skype™

Selecteer het toepasselijke product om software te 
downloaden op http://www.logitech.com/support/
business-products

GARANTIE

Beperkte hardwaregarantie van 2 jaar

COMPATIBILITEIT

Geoptimaliseerd voor Microsoft® Lync® 2013, 
gecertificeerd voor Skype for Business en compatibel 
met Cisco2 en uitgebreide integratie met de 
toepassingen van LCP-leden (Logitech Collaboration 
Program)3.

INHOUD VAN DE DOOS

Hoofdtelefoon

Snelstartgids en garantie-informatie

Gewatteerde, met metaal verstevigde hoofdband
De duurzame, verstelbare, gewatteerde hoofdband 
is comfortabel genoeg om de hele dag te dragen, 
is dankzij het metaal stevig en flexibel en heeft de 
juiste pasvorm.

Vervangbare oorkussens van imitatieleer
Gemaakt met hoogwaardige materialen, zodat de 
headset comfortabel blijft zitten, zelfs bij urenlang 
gebruik. De oorkussens kunnen bovendien eenvoudig 
worden gereinigd en zijn handig vervangbaar.

Bediening op de draad
Snelle toegang tot gespreksbediening: 
volumeregelaar, de knop microfoon dempen en 
gesprek beantwoorden/beëindigen1.

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

MICROFOON: (TX)

Type: Directionele ECM

Frequentiebereik: 100 Hz – 18 KHZ

Gevoeligheid: -47 dB +/- 3 dB

Vervorming: <2% @ 1 kHz, 94 dB SPL

Bedrijfsspanning: .4 - 5.0V DC

FUNCTIES UITGELICHT

TECHNISCHE SPECIFICATIES PRODUCTAFMETINGEN + GEWICHT

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

Indicator voor inkomend gesprek
Een led knippert bij binnenkomende gesprekken1 en 
geeft zo een visuele waarschuwing om de telefoon 
te beantwoorden.

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

Akoestische echo-onderdrukking
Voorkomt dat hinderlijke geluiden van de speaker 
door de microfoon worden opgepikt.

Ruisonderdrukkende microfoon
Blokkeert hinderlijke omgevingsgeluiden.

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

SPEAKERS: (RX)

Frequentiebereik: 31,5 Hz - 20 kHz (diffuus veld)

Gevoeligheid: 94 dB ± 3 dB bij 1 kHz, invoer 0,01 m, 
0,01 W

Vervorming: < 5% @ 1 kHz, 10 mW, 1 kHz

Compatibel met EN60950-1

Headset  
165 x 172 x 50 mm (6,50 x 6,75 x 2”)

Regelaar op de draad  
21 x 62 x 10 mm (0,75 x 2,38 x 0,38”)

Gewicht Headset  
Mono: 85 gram (3,0 oz); Stereo: 111 gram (3,9 oz)

Verpakking  
180 x 200 x 60 mm (7,09 x 7,87 x 2,36”)

Gewicht verpakking  
Mono: 194 gram (6,84 oz); Stereo: 219 gram (7,73 oz)

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

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.

Flexibele microfoonarm
De arm kan omhoog en omlaag draaien en naar 
binnen of buiten buigen, zodat deze optimale 
gepositioneerd kan worden om uw stem op te pikken.

Stijlvol, ultralicht ontwerp
Duurzame, lichtgewicht materialen, zorgen voor een 
moderne, trendy look.

Plug-and-play USB-verbinding
Kan eenvoudig op een pc of Mac worden aangesloten, 
zonder extra software.


