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Datasheet
Doporučeno společností Fujitsu
UC&C USB Headset Stereo H650e
Multimédia
Vysoká míra pohodlí během hovoru

Sluchátka s mikrofonem UC&C USB Headset Stereo H650e představují ideální
spojení stylu a funkčnosti. Nepohodlí při dlouhých pracovních hovorech je
minulostí díky polstrovaným náušníkům a krystalicky čistému zvuku. Nastavitelný
hlavový most a mikrofon lze snadno přizpůsobit každému. Červená dioda
spolupracuje s aplikací Microsoft® Lync™ a ukazuje vašem spolupracovníkům, kdy
jste k dispozici, což pomáhá zvýšit produktivitu práce v kanceláři.
Výjimečný design

Stylový nastavitelný hlavový most s polstrovanými náušníky
Kvalitní stereofonní zvuk

Stereofonní provedení se dvěma náušníky blokuje hluk na pozadí a poskytuje
čistý zvuk během hovorů.
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UC&C USB Headset Stereo H650e
Technické parametry
Frekvenční rozsah: 20 Hz až 20 kHz
Vstupní impedance: 15 kOhm

Vyžadované rozhraní

USB

Indikátor LED

Červená dioda indikující hovor

Barva

Black (černá)

Speciální vlastnosti
Napájecí zdroj

Napájení z USB

Poznámky

Optimalizováno pro aplikaci Microsoft® Lync™
Nastavitelný hlavový most

Požadavky na systém
Vyžadované rozhraní

USB

Podporované operační systémy

eLux™ RL – Embedded Linux
Mac OS X
Windows Vista®
Windows 7
Windows 8
Windows 8.1
Windows 10

Speciální vlastnosti
Shoda se standardy
Evropa

CE

USA a Kanada

FCC třída B

Jižní Korea

KCC

Kompatibilita – odkaz

https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Rozměry a hmotnost
Rozměry (Š x H x V)

174 x 165 x 50 mm

Délka kabelu

1.8 m

Hmotnost

135 g (vč. kabelu)

Obsah balení
Sluchátka s mikrofonem
Obal
Klip k připevnění kabelu

Objednací kód
S26391-F7139-L10

EAN: 4053026540377

Záruka
Záruční lhůta

2 roky (podle země prodeje)

Typ záruky

Služba Bring-in nebo Send-in (podle země prodeje)

Záruční podmínky

http://support.ts.fujitsu.com/warranty

Odkaz na web servisu

http://www.logitech.com/de-de/support
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Další informace

Platformová řešení Fujitsu

Další informace

Copyright

Kromě produktu Fujitsu
UC&C USB Headset Stereo H650e, zajišťuje
tato společnost řadu platformových řešení.
Tato řešení v sobě spojují produkty společnosti
Fujitsu, nejlepší služby, zkušenosti a
celosvětová partnerství.

Další informace o produktu
UC&C USB Headset Stereo H650e společnosti
Fujitsu požadujte od svého
obchodního zástupce pro produkty Fujitsu
nebo od obchodního partnera s portfoliem
produktů Fujitsu. Můžete také navštívit naši
webovou
stránku.
www.fujitsu.com/emeia/products/computing/
peripheral/accessories

Všechna práva včetně práv na duševní
vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje
se mohou změnit. Možnost dodání závisí
na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za
úplnost, aktuálnost a správnost uvedených
informací a ilustrací je vyloučena.
Označení použitá v tomto dokumentu
mohou být ochrannými známkami nebo
registrovanými ochrannými známkami
příslušného výrobce a jejich použití třetími
stranami může být porušením práv jejich
vlastníků.
Další informace naleznete na adrese www.
fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Dynamické infrastruktury
Nabídka Dynamické infrastruktury společnosti
Fujitsu zahrnuje kompletní portfolio IT
produktů, řešení a služeb – od klientů až
po řešení datových center, spravovanou
infrastrukturu a infrastrukturu poskytovanou
jako služba (IaaS). Rozsah vašich výhod
plynoucích z technologií a služeb společnosti
Fujitsu závisí na úrovni spolupráce, kterou si
vyberete. To přináší
flexibilitu a efektivitu IT zcela nové úrovně.
Počítačové produkty
www.fujitsu.com/global/products/computing/
Software
www.fujitsu.com/software/

KONTAKT
Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4, Czech Republic
Tel.: +420 233 034 007
Fax :+420 233 034 099
http://cz.ts.fujitsu.com/
2020-02-07 EM-CS
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Životní prostředí
Fujitsu Green Policy Innovation je náš
celosvětový projekt pro snižování zátěže
životního prostředí.
Naším cílem je s využitím našich globálních
zkušeností prostřednictvím IT přispět
k vytvoření trvale udržitelného prostředí pro
budoucí generace.
Další informace naleznete na adrese http://
www.fujitsu.com/global/about/environment/

Omezení
Technické údaje se mohou změnit. Možnost
dodání závisí na dostupnosti. Veškerá
zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a
správnost uvedených informací a ilustrací
je vyloučena. Označení použitá v tomto
dokumentu mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami
příslušných výrobců a jejich použití třetími
stranami může být porušením práv jejich
vlastníků.

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit.
Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost
uvedených informací a ilustrací je vyloučena.
Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými
ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv
jejich vlastníků.
Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions
www.fujitsu.com/emeia/products/computing/peripheral/accessories

