
Dành cho những người thường xuyên sử 
dụng điện thoại, chiếc tai nghe thoải mái 
này giúp mọi cuộc gọi trở nên hiệu quả hơn. 
Có kiểu dáng đẹp và bền, Tai nghe H570e 
của Logitech® đem đến sự thoải mái sau 
nhiều ngày sử dụng. 
Tính năng loại bỏ tiếng vọng và xử lý tín hiệu 
kỹ thuật số (DSP) chặn những tiếng ồn không 

GIAO TIẾP THOẢI MÁI 
TẠI NƠI LÀM VIỆC 
NHIỀU TIẾNG ỒN.

Tai nghe USB H570e của Logitech (Logitech USB Headset H570e)

ÂM THANH NỔI

mong muốn để có cuộc nói chuyện với âm 
thanh rõ ràng.
Thiết kế phong cách, trọng lượng nhẹ và vật 
liệu bền có nghĩa là bạn có thể đeo tai nghe 
H570e suốt cả ngày. Miếng đệm tai bằng 
da nhân tạo, cùng quai đeo có bọc đệm với 
thành phần gia cố bằng kim loại đem lại sức 
bền và sự linh hoạt, vừa vặn với mọi người.

Chỉ cần đeo tai nghe và bắt đầu trò chuyện — 
thật đơn giản. Tai nghe H570e kết nối với máy 
tính hoặc máy Mac® thông qua cáp USB mà 
không cần thêm phần mềm. Ngoài ra, các chứng 
nhận doanh nghiệp tiên tiến và tích hợp nâng 
cao với các thành viên Chương trình Hợp tác của 
Logitech (LCP)3 đảm bảo trải nghiệm họp hành 
liền mạch với mọi ứng dụng hội nghị video.



Tai nghe USB H570e của Logitech (Logitech USB Headset H570e)

MICRÔ: (TX)

Loại: ECM có định hướng

Độ nhạy tần số: 100 Hz – 18 KHZ

Độ nhạy: -47 dB +/- 3 dB

Độ méo tiếng: <2% @ 1kHz, 94dB SPL

Công suất hoạt động: 0,4 - 5,0V DC

LOA: (RX)

Độ nhạy tần số: 31,5 Hz - 20 kHz (trường khuếch tán)

Độ nhạy: 94dB ±3 dB tại 1KHz, 0,01m, 0,01W

Độ méo tiếng: < 5% @ 1kHz, 10mW, 1kHz

Tuân thủ tiêu chuẩn EN60950-1

1 Với việc triển khai Microsoft® Lync™ và Cisco®. Xem 
www.logitech.com/ciscocompatibility để biết phiên bản 
mới nhất. Hoạt động với Skype bằng cách sử dụng 
phần bổ trợ (chọn sản phẩm phù hợp và tải về tại  
http://www.logitech.com/support/business-products).
2 Xem www.logitech.com/ciscocompatibility để biết 
phiên bản mới nhất
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THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Tai nghe USB H570e 
Âm thanh nổi:  
Số phụ tùng: 981-000574 
UPC: 097855107978

 
 

BẢN TẢI VỀ TRÌNH ĐIỀU KHIỂN/PHẦN MỀM

Khuyến nghị: phần bổ trợ cho Skype™

Chọn sản phẩm phù hợp để tải về phần mềm tại  
http://www.logitech.com/support/business-products 
 

KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH

Được tối ưu hóa cho Microsoft® Lync® 2013, được chứng 
nhận cho Skype for Business, tương thích với Cisco2 
và các thành viên Chương trình Hợp tác của Logitech 
(LCP)3. 
 

BÊN TRONG HỘP

Tai nghe:

Hướng dẫn bắt đầu nhanh và thông tin bảo hành

KÍCH THƯỚC + TRỌNG LƯỢNG SẢN PHẨM

Tai nghe 165 x 172 x 50 mm (6,50 x 6,75 x 2 in)

Nút điều khiển trên dây 21 x 62 x 10 mm (0,75 x 2,38 x  
0,38 in)

Trọng lượng tai nghe Âm thanh nổi: 111 g / 3,9 oz

Bao bì 180 x 200 x 60 mm (7,09 x 7,87 x 2,36 in)

Trọng lượng bao bì Âm thanh nổi: 219 g / 7,73 oz

Được tối ưu hóa cho Microsoft® Lync® 2013, được 
chứng nhận cho Skype for Business, tương thích 
với Cisco2 và tích hợp nâng cao với các thành viên 
Chương trình Hợp tác của Logitech (LCP)3.
Đảm bảo âm thanh chất lượng doanh nghiệp và trải 
nghiệm tích hợp với hầu như mọi nền tảng hội nghị 
video đẳng cấp doanh nghiệp.

Quai đeo có đệm, được gia cố bằng kim loại
Có thể mang quai đeo có đệm bền, có thể điều 
chỉnh được thoải mái suốt cả ngày trong khi chi tiết 
gia cố kim loại tạo độ chắc chắn, linh hoạt và “vừa 
khít”.

Đệm tai nghe giả da thay được
Được làm bằng vật liệu chất lượng cao để tai nghe vẫn 
thoải mái sau nhiều giờ sử dụng. Ngoài ra, có thể dễ 
dàng lau chùi và thay thế miếng đệm tai nghe giả da.

Nút điều khiển trên dây
Dễ dàng tiếp cận tất cả các nút điều khiển cuộc gọi: 
tăng/giảm âm lượng, tắt tiếng micro và trả lời/kết thúc 
cuộc gọi1.

Đèn báo cuộc gọi đến
Đèn LED nhấp nháy khi có cuộc gọi đến1, cung cấp 
tín hiệu trực quan thuận tiện để trả lời điện thoại.

Xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)
Cho phép điều chỉnh mic và loa chính xác để cuộc nói 
chuyện tự nhiên hơn.

Loại bỏ tiếng vọng
Ngăn những tiếng ồn không mong muốn từ loa đi vào 
mic.

Micrô khử tiếng ồn
Ngăn những tiếng ồn gây phân tán từ môi trường xung 
quanh.

Bộ cân bằng động
Tự động chuyển giữa các chế độ giọng nói và âm 
nhạc, đưa ra chất lượng âm thanh tốt nhất cho nội 
dung người dùng đang nghe.

Âm thanh dải rộng
Nghe và được nghe thấy với âm thanh dải rộng, đảm 
bảo cả hai đầu của cuộc gọi đều có trải nghiệm nghe 
tự nhiên.

Tính năng bảo vệ âm thanh của Logitech
Được thiết kế để bảo vệ trước các âm thanh lớn hơn 
115dBA để tạo sự thoải mái vượt trội khi lắng nghe 
giọng nói và âm nhạc; tuân thủ tiêu chuẩn EN60950-1.

Cần giữ mic mềm dẻo
Cần mic xoay lên, xuống và có thể bẻ cong vào hoặc 
ra để tìm vị trí tối ưu cho việc thu giọng nói.

Thiết kế đầy phong cách với trọng lượng nhẹ
Vật liệu bền, có trọng lượng nhẹ tạo ra vẻ ngoài phong 
cách, hiện đại.

Khả năng kết nối USB để sử dụng ngay sau khi cắm
Dễ dàng kết nối với máy tính hoặc máy Mac mà không 
cần thêm phần mềm bổ sung.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  YÊU CẦU HỆ THỐNG

Windows® 7, Windows® 8 hoặc Windows® 8.1 (32-bit 
hoặc 64-bit), Windows® 10

Mac OS  X® 10.6 trở lên

Cổng USB có sẵn

3 Bao gồm Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo, và Zoom. 
Xem www.logitech.com/lcp để biết danh sách đầy đủ và thông 
tin mới nhất

BẢO HÀNH

Phần cứng có giới hạn trong 2 năm




