
Logitech® 
Wireless Headset H800
Logitech®

Wireless Headset H800

Chat, rock en surf op uw pc, tablet en smartphone 
zonder dat er draden in de weg zitten  

U hebt het voor het zeggen• 
Eerste rang• 
Uw geluid, ongebonden• 
Krachtig geluid• 
Comfort voor onderweg• 

Logitech® Wireless Headset H800. Chat, rock en surf; zonder dat er 
draden in de weg zitten. Maak eenvoudig verbinding met en schakel 
tussen apparaten zoals uw pc, tablet en smartphone met knoppen 
op de oortelefoon.* Laser-afgestemde drivers en een ingebouwde 
equalizer zorgen voor rijke, digitale stereo en een ruisonderdrukkende 
microfoon vermindert achtergrondgeluiden. Loop vrij rond tot op 12 
meter** afstand van uw pc dankzij de kleine nano-ontvanger of maak 
een verbinding met uw smartphone of tablet via Bluetooth®.*** Dankzij 
de oplaadbare batterij die zes uur meegaat**** kunt u langer luisteren 
en chatten, terwijl de gewatteerde hoofdband en oorkussens u comfort 
bieden. Als u de headset wilt meenemen kunt u deze net als een 
zonnebril inklappen.

* Sommige functies van de headset worden mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de tablet, 
smartphone en/of toepassing die u gebruikt.
** Het daadwerkelijke draadloze bereik kan variëren, afhankelijk van gebruik, instellingen en 
omgevingsfactoren.
*** De headset kan met maar één Bluetooth-apparaat tegelijk verbonden worden.
**** Daadwerkelijke batterijlevensduur kan variëren, afhankelijk van gebruik, instellingen en 
omgevingsfactoren.
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Pakketinhoud
Headset• 
Nano-ontvanger• 
USB-oplaadkabel• 
Handleiding• 
2 jaar fabrieksgarantie en volledige • 
productondersteuning

Minimumsysteemvereisten 
Werkt met Windows® en Mac OS®• 
USB-poort• 

Werkt met Logitech Vid™ HD, Skype™, 
Yahoo!® Messenger, Gmail™, Windows 
Live® Messenger en AIM®*****

***** voor internetbellen op pc’s en 
lapots
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Pakketspecifi caties

Onderdeelnummer 981-000338 n/a

Bar Code 5099206029361 (EAN-13) 50992060293612 (SCC-14)

Gewicht 316.0 g 1.630 kg

Lengte (Breedte) 18.10 cm 31.70 cm

Breedte (Diepte) 7.62 cm 19.00 cm

Hoogte/Diepte (Hoogte) 24.13 cm 25.70 cm

Volume 3.328dm3 0.01548m3

1 Single unit 1 n/a

1 Tussenverpakking 0 n/a

1 Omdoos 4 1

1 EURO Pallet 392 98

1 Container 20VT 7848 1962

1 Container 40VT 16236 4059

1 Container 40VT HQ 18040 4510

Single Unit Omdoos


