
Blijf geconcentreerd met Zone 
True Wireless Bluetooth®-
oordopjes. De gecertificeerde 
ruisonderdrukkende microfoons, 
aanpasbare hybride ANC en het 
meeslepende geluid maken het 
mogelijk om samen te werken op 
drukke werkplekken zonder verlies 
van kwaliteit, productiviteit of 
creativiteit. 

Logitech Zone True Wireless biedt meeslepende ervaringen waardoor u 
helder klinkt, verbonden blijft en zelfvertrouwen uitstraalt.

De drie microfoons in ieder oordopje (6 in totaal) onderscheiden uw 
stem van andere geluiden door een combinatie van geavanceerde 
beamforming, trapsgewijze ruisonderdrukking en dynamische 
processen, zodat uw stem altijd helder klinkt waar u ook bent.

Maak tegelijk verbinding met een smartphone en een computer 
via Bluetooth®. Zone True Wireless bevat geavanceerde multipoint-
technologie waarmee u eenvoudig kunt schakelen tussen twee actieve 
geluidsbronnen en u nooit meer een gesprek mist. 

DATASHEET

ZONE TRUE WIRELESS 
OORDOPJES



Verbinding

Meerdere verbindingstypen Bluetooth®, USB-A-ontvanger, USB-C-adapter

Draadloos bereik Tot 30 m / 100 ft (ongehinderde gezichtslijn)

Gekoppelde apparaten 2 actieve verbindingen en maximaal 8 opgeslagen verbindingen

Snel koppelen Snel koppelen van Google voor eenvoudige verbinding 

Oplaadbare 
batterij

Gespreks-/luistertijd Gesprekstijd:
6 uur (ANC aan), 6,5 uur (ANC uit)

Luistertijd:
9 uur (ANC aan), 12 uur (ANC uit) 

Opladen

2 uur 45 minuten voor volledig opladen oordopjes
3 uur voor volledig opladen case
5 minuten snel opladen = 2 uur luistertijd of 1 uur en 20 minuten gesprekstijd
Qi-technologie voor draadloos opladen1 of USB-C naar USB-A-oplaadkabel (inclusief)

Audio

Type microfoon Omnidirectioneel, dubbele MEMS-microfoonarray met beamforming en een microfoon aan de binnenzijde 

Actieve ruisonderdrukking 
(ANC)

Wissel eenvoudig tussen adaptief hybride ruisonderdrukking en transparantiemodus om omgevingsruis te voorkomen 
of juist mensen, verkeer of andere externe geluiden te horen

Geluidskwaliteit Grote drivers van 12 mm leveren volle bastonen; gebruikte stof helpt om windruis te verminderen

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

Akoestische bescherming EN 50332 gecertificeerd 

Gebruiksgemak

Bediening Gesprekken beantwoorden/beëindigen/afwijzen, muziek pauzeren/afspelen/vorige nummer/volgende nummer, 
ruisonderdrukking/transparantiemodus aan/uit, volume omhoog/omlaag2

Audiowaarschuwingen Gesproken meldingen voor batterijlevensduur, dempen, actieve ruisonderdrukking/transparantiemodus, vermogen 
en verbindingsstatus.

De hele dag lang 
comfortabel Oorvleugels zijn in 3 maten beschikbaar (S, M, L) voor een pasvorm op maat 

Gecertificeerd 
voor bedrijven

Certificeringen Gecertificeerd voor Google Meet, 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
Zone True Wireless
Grafiet: 985-001082

POWERED-oplaadpad voor draadloos opladen 
950-000011

Afmetingen en gewicht

Oordopjes:
15,9 x 27,4 x 26,3 mm
0,63 x 1,08 x 1,04 in
13 g / 0,46 oz (twee 
oordopjes)

Oplaadcase:
25,0 x 39,8 x 74,5 mm
0,99 x 1,57 x 2,93 in
46 g (1,62 oz)

Zone True Wireless-ontvanger:
21,5 x 13,6 x 6,0 mm
0,85 x 0,54 x 0,24 in

Inhoud van de doos

Een set oordopjes met oorvleugels in maat M,
Eén draadloze oplaadcase,
Eén USB-A-ontvanger, 
Eén adapter USB-C naar USB-A,

Twee paar vervangbare oorvleugels (S, L),
Eén USB-C naar USB-A-oplaadkabel,
Eén stoffen reistasje, 
Handleiding

Garantie 2 jaar

Kristalhelder stemgeluid: Drie ruisonderdrukkende microfoons in ieder oordopje om uw stem te onderscheiden. De 
binnenste microfoon vermindert ongewenst geluid via beengeleiding.

Laat u niet afleiden: Grote drivers van 12 mm zorgen voor meeslepend geluid en actieve ruisonderdrukking (ANC) 
om afleidende geluiden te blokkeren. Daarnaast is de transparantiemodus handig om externe geluiden te horen. 

Betrouwbare multipoint-verbinding: Naadloos schakelen tussen smartphone en computer zonder een gesprek te 
missen. Daarnaast zorgt de USB-ontvanger voor betere prestaties en betrouwbaarheid. 

BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN PRODUCTSPECIFICATIES
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1 Qi-pad voor draadloos opladen wordt apart verkocht
2 Aanpasbaar via de Logi Tune-app
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www.logitech.com/vcsales
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