
Klink op uw best en zie er goed 
uit tijdens videogesprekken 
met Logitech® Zone Wired 
Earbuds. Gecertificeerde 
geavanceerde ruisonderdrukkende 
microfoontechnologie 
registreert duidelijk uw stem om 
vergaderingen beter te laten 
verlopen, terwijl het eersteklas 
geluid u helpt om hoge prestaties 
te leveren, waar u ook werkt.

De Zone Wired Earbuds werken met gangbare beltoepassingen 
op vrijwel alle platforms en besturingssystemen. De oordopjes 
met ingebouwde microfoon zijn prachtig ontworpen. De twee 
beamforming-microfoons op het linkeroordopje richten zich uitsluitend 
op uw stem en onderdrukken ongewenste geluiden. 

Verbind Zone Wired Earbuds met uw smartphone, tablet of computer1 
dankzij de eenvoud en betrouwbaarheid van plug-and-play. De 
handig op de draad geplaatste, slanke en eenvoudige knoppen bieden 
vingertopbediening voor bellen en muziek, terwijl de LED-indicatoren 
de status van de belangrijkste functies laten zien. 

DATASHEET

ZONE WIRED 
EARBUDS



Verbinding Meerdere 
verbindingstypen

Bedrade aansluiting van 3,5 mm, USB-C-verbinding plus een USB-A-adapter (inbegrepen) voor 
eenvoudige plug-and-play betrouwbaarheid  

Audio

Type microfoon Dubbele MEM’s ruisonderdrukkende microfoon met digitale signaalverwerking (DSP)

Microfoonarm Geïntegreerde microfoons zijn op het linkeroordopje geplaatst voor volledige focus op de stem  

Microfoonfrequentie
Ondersteunt breedbandaudio waarmee meer detail wordt toegevoegd, waardoor uw stem 
natuurlijker klinkt

Passieve geluidsisolatie
Het ontwerp van een in-ear oordopje met siliconen oorkussentjes biedt passieve geluidsisolatie en 
vermindert doordringen van geluid  

Geluidskwaliteit
Geluid van studiokwaliteit met PET+PU-drivermateriaal, neodymiummagneten en Dynamic EQ voor 
een overschakeling tussen EQ-voorinstellingen die geoptimaliseerd zijn voor bellen en muziek

Sidetone-aanpassing Pas via Logi Tune aan hoeveel u van uw eigen stem hoort tijdens een gesprek

Akoestische bescherming Conform EN 50332 (<100dBA)

Gebruiksgemak

Bediening op draad
Volume verhogen/verlagen, dempen aan/uit, gesprekken aannemen/beëindigen/weigeren, muziek 
pauzeren/afspelen

Audiowaarschuwingen Spraakopdrachten voor dempen aan/uit

De hele dag lang 
comfortabel

Siliconen oorvleugels zijn in 4 maten beschikbaar (XS, S, M, L) voor een pasvorm op maat 

Gecertificeerd 
voor bedrijven

Certificeringen Gecertificeerd voor Google MeetTM, Google Voice™ en Zoom™ 

Compatibiliteit
Werkt ook met andere populaire toepassingen zoals Cisco Webex®, BlueJeans en GoToMeeting™ om 
voor compatibiliteit en naadloze integratie op de werkplek te zorgen

Algemeen

Onderdeelnummers UC Zone Wired Earbuds: 981-001013 

Afmetingen en gewicht

Oordopjes:
23,8 x 14,4 x 22,6 mm
0,94 x 0,57 x 0,89 in

Kabellengte: 142 cm
Gewicht: 59 g

Inhoud van de doos
Eén paar wired earbuds met oorvleugels in maat M en een connector van 3,5 mm, één bediening op 
de draad met USB-C-connector, één USB-A-ontvanger, drie sets verwijderbare oorvleugels (XS, S, L), 
één draagtasje van neopreen, handleiding

Garantie 2 jaar

Geïntegreerde ruisonderdrukkende microfoon: Twee beamforming-microfoons op het linkeroordopje 
onderdrukken ongewenste geluiden van open werkruimtes om uw stem te isoleren. 

Geluid van studiokwaliteit: Het professionele geluid wordt verbeterd door hoogwaardig materiaal voor een helder 
geluid met minder vervorming, terwijl de neodymiummagneten het volume verhogen. 

Eenvoud van plug-and-play: Dankzij bediening op de draad heeft u gespreks- en muziekfuncties direct bij de 
hand, terwijl de aansluiting van 3,5 mm, USB-C en USB-A-adapter (inbegrepen)2 plug-and-play compatibiliteit 
garanderen.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN PRODUCTSPECIFICATIES
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1 Controleer de apparaatspecificaties om compatibiliteit te verifiëren
2 Alleen voor gebruik met Zone Wired Earbuds 
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Neem contact op met uw 
wederverkoper  
of met ons via  
www.logitech.com/vcsales

www.logitech.com/zonewiredearbuds

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 Verenigde 
Staten
Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l’Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne
Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel.: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

1

2

3


