
P710e 
Viva-Voz Móvel

Características

CHEGOU À TODOS 
OS LUGARES

iPhone não incluso e vendido separadamente.

Agora você pode transformar seu laptop, tablet ou smartphone  

em um sistema de conferência móvel profissional onde estiver. 

O compacto Viva-Voz Móvel P710e Logitech® adiciona uma 

conferência em áudio com qualidade empreendedora a todos os 

seus dispositivos móveis. Desfrute de uma fácil conectividade USB 

ou Bluetooth®, pareamento NFC, controles de ligação com um toque 

e um suporte integrado para tablet/smartphone para ligações em 

vídeo sem vibração; Na estrada ou no escritório, sua nova sala de 

conferência instantânea está a seu alcance.

Otimizado para Microsoft® Lync™, compatível  
com Cisco®³ e certificado para Skype™ 
Assegura um áudio com qualidade empresarial e uma experiência integrada com 

quase todas as plataformas UC de nível corporativo.

Processamento de Sinal Digital 
(DSP)para áudio com qualidade 
empreendedora
Tecnologia DSP avançada permite 

a sintonia precisa para o microfone 

e o auto-falante, de forma que as 

conversas se tornem mais naturais.

Suporte para o dispositivo fornece uma versatilidade de segunda tela
Um suporte integrado posiciona um telefone celular ou um tablet 

exatamente no ângulo correto para ligações em vídeo sem vibrações e 

acesso à tela do celular sem as mãos.

Áudio em banda larga
Ouça e seja ouvido em tempo real e em banda larga, 

desfrutando de uma experiência natural de comunicação.

Conectividade USB e Bluetooth® com pareamento NFC
Conectividade USB plug-and-play facilmente o conecta a PCs ou 

Macs, ou o pareia a até oito dispositivos Bluetooth®. Pareie e despareie 

facilmente dispositivos móveis ativados para NFC ao P710e, 

simplesmente os colocando juntos.

Bateria com 
vida longa
Com 15 horas 

de tempo de 

diálogo entre os 

carregamentos, 

o Viva-Voz Móvel 

P710e ultrapassa 

o mais longo dia

de trabalhos.

Microfone com cancelamento de  
eco acústico e cancelamento de ruído
Otimizado para ouvir e ser ouvido mesmo em 

locais de trabalho com muito ruído, este é um 

viva-voz móvel que os usuários amam utilizar.

Gestão de cabo USB
O cabo USB é conectado ao 

viva-voz, de forma que ele 

nunca se perderá, além de 

se encaixar perfeitamente 

abaixo da unidade quando o 

cabo não estiver em uso.

Equalizador dinâmico
Automaticamente altera entre os modos voz e música, entregando a 

melhor qualidade de som e EQ para o que o usuário estiver ouvindo.

Controles por toque
Fornece resposta excelente sem 

transmissão de ruído audível pelo 

caminho de áudio.

Botões de “responder chamadas”  
e “encerrar chamadas” separados
Aumenta o controle de chamadas 

e fornece maior flexibilidade ao lidar 

com múltiplas chamadas.

Indicador visual 
de recebimento 
de chamadas
Aumenta o 

controle de 

chamadas e 

fornece maior 

flexibilidade 

ao lidar com 

múltiplas 

chamadas.

Conector para 
fones de ouvido
Conecte um 

fone de ouvido 

diretamente ao 

Viva-Voz Móvel 

P710e quando 

precisar de  

mais privacidade.

Carregamento 
da bateria  
por USB ou 
adaptador AC
Duas opções para 

carregamento da 

bateria fornecem 

a flexibilidade de 

carregamento 

por um laptop ou 

por tomada.

Estojo para 
transporte  
em neoprene,  
com zíper
Proteja o viva-

voz com estilo, 

com o estojo de 

transporte em 

neoprene 

com zíper.
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ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

LARGURA: 121 mm

ALTURA: 121 mm

COMPRIMENTO: 40 mm

PESO: 275 g

AUTO-FALANTE

• Frequência da resposta: 140 Hz a 16 kHz

• Suporta voz em banda larga e áudio HiFi

• Volume ajustável a 85 dBA, a 0,5 metro

MICROFONES

• Microfone Omnidirecional

• Cobertura em 360 graus

• Frequência da resposta: 50 Hz a 8 kHz

• Suporta voz em banda larga e banda estreita

SAÍDA PARA ÁUDIO AUXILIAR

• Conector de 3,5mm

• Frequência de resposta: 20 Hz a 20 kHz

ÁUDIO REALÇADO

• Cancelador de eco acústico

• Redução de ruído

• Controle automático de ganho

FUNCIONA COM

• Windows Vista®, Windows® 7

ou Windows® 8 (32-bit ou 64-bit), 

Mac OS X 10.6 ou superior, ou Linux

O QUE TEM NA CAIXA?

• Dispositivo móvel Bluetooth®

• Porta USB disponível

• Alimentação AC

GARANTIA

2 anos de garantia pela Logitech®




