
Open werkruimtes zijn ideaal 
om samen te werken, maar 
kunnen ook rumoerig zijn. Wees 
de baas over uw akoestische 
omgeving met Logitech® Zone 
Wireless1-headsets, die speciaal 
zijn ontworpen om de focus 
en productiviteit in drukke 
werkomgevingen te verbeteren.

LOGITECH ZONE WIRELESS-HEADSETS
Met Logitech Zone Wireless en Zone Wireless Plus bepaalt u de soundscape 
op kantoor voor optimale productiviteit. Schakel tussen telefoongesprekken, 
videovergaderingen, muziek en algemene ruisonderdrukking, allemaal met 
dezelfde headset die is ontworpen voor de moderne werknemer. Zone Wireless 
is uitgerust met een ruisonderdrukkende microfoon om ervoor te zorgen dat de 
communicatie moeiteloos verloopt en enkel uw stem aan de andere kant van 
de lijn gehoord wordt, zonder omgevingsgeluid. Bedien gemakkelijk gesprekken, 
muziek, ruisonderdrukking, Bluetooth®-koppeling en meer met handige knoppen 
op het oor. Zone Wireless Plus biedt u de mogelijkheid om maximaal zes 
draadloze Unifying-randapparaten van Logitech te verbinden via één Unifying™ 
USB- en audio-ontvanger.

Zone Wireless -headsets zijn gemaakt voor elke werksituatie, of het nu gaat om 
samenwerken, communiceren of optimale concentratie.

SAMENWERKEN.
COMMUNICEREN.
CONCENTREREN.



1 draadloze oplader (zie eerste pagina) apart verkrijgbaar.
2 Functionaliteit afhankelijk van type toepassing. Werkt niet op webgebaseerde toepassingen.
3 Werkt met gangbare beltoepassingen op vrijwel elk platform en besturingssysteem dat USB of Bluetooth-headsets ondersteunt.
Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l’Innovation, CH-1015 Lausanne
© 2019 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.

Neem contact op met uw gewenste  
wederverkoper of bestel online: 
www.logitech.com/zonewireless
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Logitech Zone Wireless-headsets zijn perfect 
om mee te bellen, geweldig voor muziek en 
bieden stilte als u zich moet concentreren.

Opperste concentratie. 
Ongestoord.
Actieve ruisonderdrukking

Geweldig voor muziek en praten.
Meeslepend geluid 
Ruisonderdrukkende microfoon

Eenvoudige bediening. 
Gebruiksvriendelijk.
Bediening op het oorstuk voor volume, 
muziek en oproepen
Met Qi-technologie voor draadloos opladen

De hele dag lang comfortabel.
Lichtgewicht hoofdband met siliconenvulling
Soepele en vervangbare  
oorkussens van imitatieleer

Meerdere apparaten koppelen.
Maakt tegelijkertijd verbinding met uw 
computer en smartphone met USB-A-dongle 
en Bluetooth
Schakel in een handomdraai tussen 
verbonden apparaten 
Draadloos bereik van 30 meter

Verbind tot zes randapparaten.
Zone Wireless Plus biedt u de mogelijkheid 
om maximaal zes draadloze Unifying-
randapparaten van Logitech te verbinden via 
één Unifying™ USB- en audio-ontvanger

Volledige bediening met de Logi 
Tune-app.
Microfoon dempen, batterijstatus, Sidetone, 
5-bands EQ-schuifregelaars of aangepaste 
voorinstellingen en taalinstellingen
Beschikbaar in de Apple App Store®  
en Google Play™

BATTERIJ AUDIO

Type Ingebouwde batterij  
(lithium-ion) Type microfoon Omnidirectionele  

dubbele MEMS-microfoon

Gesprekstijd

14 uur (actieve ruisonder-
drukking aan)  
15 uur (actieve ruisonder-
drukking uit)

Flexibele  
microfoonarm

270°-rotatie  
(links of rechts)

Muziektijd  
(Luistertijd)

14 uur (actieve ruisonder-
drukking aan)  
16 uur (actieve ruisonder-
drukking uit)

Frequentiebereik 
van microfoon

85~20kHz bij -3 dB  
(ECM-frequentiebereik)

Stand-bytijd
Automatische slaapstand-
timer van 1 uur aanpasbaar 
in app

Passieve ruisonder-
drukking

Oplaadtijd 2 uur Actieve ruisonder-
drukking (ANC)

Met Qi-technologie 
voor draadloos 
opladen

Frequentiebereik 
van speaker

100~8kHz per TIA920  
(spraakmodus) 
30~13kHz @ -10dB  
(muziekmodus)

CONNECTIVITEIT GEBRUIKSGEMAK

Type verbinding USB-A-dongle + Bluetooth Koppelen via 
Bluetooth

Houd de aan-uitknop
2 seconden ingedrukt

Werkings-/
Draadloos bereik

Tot 30 m (ongehinderde 
gezichtslijn
in 360 graden)

Oproepbeheer:
Spraak/Dempen

Houd de dempknop op de 
microfoonarm/in de Logi Tu-
ne-app ingedrukt of beweeg 
de microfoonarm omhoog/
omlaag om dempen in of uit 
te schakelen

Gekoppelde appa-
raten
(tot)

Headset:
2 actieve verbindingen en  
8 vertrouwde apparaten
Ontvanger:
1 Zone Wireless-headset

Audioknoppen:
Volume omhoog/
omlaag

Oproepbeheer:
Gesprek beant-
woorden/beëindi-
gen/weigeren

Beantwoorden/beëindi-
gen: Multifunctionele knop 
kort indrukken
Weigeren: 2 seconden 
indrukken

UC-systemen en 
VoIP-clients

Gecertificeerd voor Skype® 
voor Bedrijven. Compati-
bel met BlueJeans, Cisco® 
(Broadsoft®), Fuze, Google® 
Voice™, GoToMeeting™, 
Microsoft® Teams, Starleaf, 
TruConf, Unify, Zoom.3

Mediaknoppen

Muziek afspelen/pauzeren: 
Multifunctionele knop kort 
indrukken
Nummer vooruit/achter-
uit: Multifunctionele knop en 
volumeknop kort indrukken2

Systeemvereisten
Windows®, MacOS®,
Chrome OS™, Android™,
iOS®

Waarschuwingen

Gesproken meldingen over 
batterijlevensduur, dempen, 
ANC, voeding, verbindings-
status

Comfort de hele 
dag door

Discrete microfoon-
arm

ALGEMEEN

Onderdeelnummer

Zone Wireless
Onderdeelnummer: 981-
000798

Product
Afmetingen + 
gewicht

Headset: 
174,7 x 176,7 x 70,7 mm 
6,88 x 6,96 x 2,78 in 
180 g / 6.4 oz
Oorkussen: 
70,7 x 70,7 x 16,4 mm 
2,78 x 2,78 x 0,65 in
Zone Wireless-ontvanger: 
9 x 13,6 x 6 mm 
0,35 x 0,54 x 0,24 in
Zone Wireless Plus-ont-
vanger: 
23 x 16,2 x 0,53 mm  
0,9 x 0,64 x 0,21 in

Zone Wireless Plus
Onderdeelnummer: 981-
000806

Inhoud van de doos

Eén headset, één USB-A-ont-
vanger of audio- + Unifying 
USB-A-ontvanger, één 
micro-USB-oplaadkabel, één 
reistasje, handleiding

Garantie Beperkte hardwaregarantie 
van 2 jaar


