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Logitech

Zone Wireless
Bluetooth Headset 

Öppna kontorslandskap är bra när man 
ska samarbeta, men de kan också vara 
högljudda. Ta kontroll över ljudmiljön 
med Zone Wireless, Bluetooth-head-
setet som är särskilt utformat för
händelserika arbetsplatser. Anslut det 
till både din smarttelefon och dator. 

Fantastiskt för musik  
och samtal
Unna dig själv uppslukande ljud 
när du lyssnar på musik. Logitechs 
ljudingenjörer har finjusterat head-
setljud i årtionden, och resultaten 
är otroligt tydliga när du upplever 
din spellista med Zone Wireless. När 
det är dags för en telefonchatt eller 
ett konferenssamtal säkerställer 
den brusreducerande mikrofonen 
att det är din röst som hörs i andra 
änden av samtalet – inte ljudet 
runtomkring dig. Naturligtvis är 
ljudkvaliteten på dina möten precis 
lika fantastisk.

Enkla reglage. 
Användarvänligt
Zone Wireless har ett intuitivt och 
enkelt gränssnitt för att justera 
volymen, spela upp och pausa 
musik, starta och avsluta samtal, 
aktivera/stänga av mikrofonen samt 
knappreglage för ström, aktiv brus-
reducering och trådlös Bluetooth 
-parkoppling. Zone Wireless stöder 
snabb, trådlös Qi-laddning och
har en medföljande mobilapp som
stöder enkel installation och kontroll
över headsetfunktioner som ljud av 
och EQ-förinställningar.

Bekvämt hela dagen
Zone Wireless är utformat för 
användning på kontor hela dagen, 
varje dag. Den silikonvadderade 
bygeln är lätt och ger precis rätt 
klämkraft för en passform som är 
så bekväm att du kanske glömmer 
att du har på dig ett högpresterande 
headset. De mjuka öronkuddarna i 
konstläder är sköna och andas, så 
att dina öron inte blir varma. Zone 
Wireless blockerar ljud från och 
med när du tar det på dig, och den 
vikbara designen gör det enkelt att 
stoppa undan det när du tar av dig 
headsetet.
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