
Logitech Wireless Headset H600(981-000342)
Logitech Wireless Headset H600 - Koptelefoon - op oor - 2,4 GHz - draadloos

Bevrijd u van uw pc met deze lichtgewicht,draagbare headset. Dankzij de laser-afgestemde drivers,een
bereik van 10 meter en een oplaadbare batterij die 6 uur meegaat,kunt u eenvoudig luisteren en chatten
aan uw bureau of op de bank.

Belangrijkste Selling Points

Plug-and-forget nano-ontvanger
Laser-afgestemde drivers
Ruisonderdrukkende microfoon
Flexibele,roterende microfoonarm
2,4 GHz draadloos
Inklapbaar ontwerp om mee te nemen
Eenvoudige bediening op de oortelefoon

Kenmerken product

Plug-and-forget nano-ontvanger
De ontvanger is zo klein en onopvallend dat u hem op een USB-poort kunt aansluiten en hem daarna kunt vergeten.
Laser-afgestemde drivers
Minimale vervorming voor heldere gesprekken en muziek.
Ruisonderdrukkende microfoon
U hoeft de strijd met de achtergrondgeluiden niet meer aan te gaan om u verstaanbaar te maken:nu kunt u kristalheldere gesprekken voeren
met uw collega's,familie en vrienden.
Flexibele,roterende microfoonarm
U kunt de microfoon precies plaatsen waar u dat wilt,en hem omhoog draaien zodat deze bij de hoofdband zit wanneer u naar muziek luistert
of een film kijkt.
2,4 GHz draadloos
Loop vrij rond tot op 10 meter afstand van uw pc dankzij de kleine permanente nano-ontvanger.
Inklapbaar ontwerp om mee te nemen
De lichtgewicht headset kunt u net zo eenvoudig inklappen als een zonnebril wanneer u op pad gaat.
Eenvoudige bediening op de oortelefoon
U kunt het volume regelen en de microfoon dempen direct via de headset.

Belangrijkste specificaties

Productbeschrijving Logitech Wireless Headset H600 - koptelefoon

Producttype Koptelefoon - 2,4 GHz - draadloos

Aanbevolen gebruik Computer

Model van hoofdtelefoon Op oor

Connectiviteit Draadloos

Draadloze technologie 2,4 GHz radiofrequentie

Bereik radiofrequentie 2.4GHz

Uitvoermodus geluid Stereo

Microfoon Laadboom

Microsoft Certificatie Compatibel met Windows 7

Garantie van de fabrikant 2 jaar garantie

Uitgebreide specificaties



Algemeen

Producttype Koptelefoon - 2,4 GHz - draadloos

Aanbevolen gebruik Computer

Max. werkafstand 10 m

Hoofdtelefoon

Model van hoofdtelefoon Op oor

Connectiviteit Draadloos

Draadloze technologie 2,4 GHz radiofrequentie

Uitvoermodus geluid Stereo

Microfoon

Type Laadboom

Draadloze koppeling

Bereik radiofrequentie 2.4GHz

Bereik transmissie 10 m

Verbindingen

Connectortype USB (4 PIN USB Type A)

Diversen

Meegeleverde accessoires Draadloze adapter

Kabeldetails USB oplaadkabel

Compatibel met Windows 7
2) Apparaten of applicatie met "Compatibel met Windows 7" logo hebben
verzekering van Microsoft dat deze producten hebben tests doorstaan voor
compatibiliteit en betrouwbaarheid met 32-bits en 64-bits Windows 7.

Stroom

Batterij Batterij hoofdtelefoon

Looptijd (maximaal) 6 uur/uren

Garantie van de fabrikant

Service &Support Beperkte garantie - 2 jaar

Wat zit er in de doos

Logitech Wireless Headset H600
Draadloze adapter


