
H570e 
USB Headset

Otimizado para Microsoft® Lync™; 
Compatível com Cisco*; Skype™; 
Compatível com a maioria das 
plataformas UC
Garantia de qualidade empresarial de 

áudio e uma experiência integrada  

com a maioria das plataformas  

UC empresariais.

QUALIDADE, COMUNICAÇÃO 
E ENCAIXE CONFORTÁVEIS E 
INCOMPARÁVEIS.
O Headset H570eUSB da Logitech®, com versões com fio mono  

e estéreo, proporciona áudio de qualidade. Juntamente com seu design 

human-centric, o H570e fornece uma comunicação clara e confortável  

com um conjunto inigualável de recursos.  

Indicador de chamada Recebida
Flashes de LED para as chamdas**, 

fornecem uma indicação visual 

conveniente para atender ao telefone.
Longarina flexível do microfone
A longarina gira para cima e para baixo 

e pode ser dobrada para dentro ou para 

fora para permitir o posicionamento  

ideal para a captação de voz.

Design leve e estiloso
Durável, e de materiais leves que  

proporcionam um estilo contemporâneo.

Conectividade USB Plug-and-play 
Conecta-se facilmente a um PC ou Mac 

sem necessidade de um software adicional.

Áudio de banda larga
Ouvir e ser ouvido no verdadeiro áudio de banda larga, 

garantindo que ambos os lados da chamada desfrutem  

de uma experiência de audição realista.

Proteção de  
som da Logitech®

Projetado para 

proteger contra 

sons acima de 

115dBA para 

oferecer conforto 

excepcional para 

ouvir voz e música; 

em conformidade 

com a EN60950-1.

Microfone  
anti-ruído
Bloqueia o 

barulho causado 

pelo ambiente.

Cancelamento 
acústico de eco
Ruído indesejado 

que vem do alto-

falante ao entrar 

pelo caminho  

do microfone.

Controles embutidos
Acesso conveniente  

a todos os controles  

de chamada: 

aumentar / diminuir 

volume, microfone 

mudo e atender 

chamadas / finalizar.**

Equalizador 
Dinâmico
Alterna 

automaticamente 

os modos de 

voz e música, 

oferecendo a 

melhor qualidade 

de som para o 

usuário.

Almofadas de couro  
sintético substituíveis
Construído com materiais de alta qualidade 

para o fone de ouvido permanecer 

confortável durante longas horas de uso. 

Além disso, as almofadas de couro sintético 

de ouvido podem ser facilmente limpas e 

convenientemente são substituíveis.

Headband acolchoado e de metal reforçado
Acolchoado e durável, seu headband pode ser 

usado confortavelmente durante todo o dia, 

enquanto seu reforço de metal fornece força, 

flexibilidade e o ajuste ideal.

* Visite www.Logitech.com/ciscocompatibility para a versão mais atualizada. 

** Com instalações Microsoft® LyncTM e Cisco. Visite www.Logitech.com/ciscocompatibility para a versão mais atualizada.  Compatível com Skype mediante  

uso de plug-in (selecione o produto em questão e faça download no site www.Logitech.com/support/business-products).

Características

MICROFONE 
ANTI-RUÍDO

CANCELAMENTO 
ACÚSTICO DE ECO

EQUALIZADOR
DINÂMICO

ÁUDIO DE 
BANDA LARGA

PROTEÇÃO DE 
SOM DA LOGITECH

USB



H570e 
USB Headset

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

MICROFONE: (TX)

• Tipo: Direcional ECM

• Frequência de resposta: 100 Hz - 18 kHz

• Sensibilidade: -47 dB +/- 3 dB

• Distorção: <2% @ 1kHz, 94dB SPL

• Voltagem de operação: 1.4 - 5.0V DC

FALANTES: (RX) 

• Frequência de resposta: 31.5 Hz - 20 kHz ( Diffuse field )

• Sensibilidade: 94dB ±3 dB at 1KHz, 0.01m, 0.01W 

• Distorção: < 5% @ 1kHz, 10mW, 1kHz

• Compatível com EN60950-1

FUNCIONA COM

• Windows® 7, Windows® 8 ou Windows®

8.1 (32-bit or 64-bit)

• Mac OS® 10.6 or superior

• Entrada USB disponível

O QUE TEM NA CAIXA?

• Headset

• Guia Rápido/cartão de garantia

GARANTIA

2 anos de garantia pela Logitech®

www.logitech.com 
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