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Ξεκινήστε να μιλάτε.

• Λειτουργούν με κοινές εφαρμογές κλήσης σε όλες σχεδόν τις 
πλατφόρμες και τα λειτουργικά συστήματα  

• Απλή σύνδεση με δυνατότητα τοποθέτησης και άμεσης 
λειτουργίας  

• Πλήρης στερεοφωνικός ήχος  
• Μικρόφωνο με τεχνολογία εξάλειψης θορύβου  
• Μπορείτε να φορέσετε το μικρόφωνο από την αριστερή ή τη 

δεξιά πλευρά

Ξεκινήστε να μιλάτε με τα στερεοφωνικά ακουστικά με μικρόφωνο Logitech® 
H111. Είναι ιδανικά για να πραγματοποιείτε κλήσεις μέσω Internet, να ακούτε 
μουσική, να βλέπετε ταινίες και να παίζετε παιχνίδια σε πλήρη στερεοφωνικό 
ήχο. Το μικρόφωνο με τεχνολογία εξάλειψης θορύβου μειώνει τους 
ενοχλητικούς θορύβους του περιβάλλοντος και βοηθά να ακούγονται καθαρά 
οι συνομιλίες σας. Μπορείτε να φοράτε το ευέλικτο μικρόφωνο από την 
αριστερή ή τη δεξιά πλευρά και να το περιστρέφετε, ώστε να μη σας εμποδίζει 
όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Το ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής προσφέρει την 
ιδανική εφαρμογή. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στερεοφωνικά 
ακουστικά με μικρόφωνο H111 σε όλα σχεδόν τα λειτουργικά συστήματα και 
τις πλατφόρμες χάρη στο τυπικό βύσμα σύνδεσης 3,5 mm.
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Προδιαγραφή συσκευασίας Τεχνικές προδιαγραφές
• Σύνθετη αντίσταση εισόδου: 32 ohm
• Ευαισθησία (ακουστικά): 100 dB +/-3 dB
• Ευαισθησία (μικρόφωνο) -58 dBV/μBar, 

-38 dBV/PA +/-4dB
• Απόκριση συχνότητας (ακουστικά): 

20 Hz έως 20 kHz
• Απόκριση συχνότητας (μικρόφωνο): 

100 Hz έως 16.000 Hz
• Μήκος καλωδίου: 1,8 μέτρα

Περιεχόμενα συσκευασίας
• Αναλογικά ακουστικά με μικρόφωνο
• Τεκμηρίωση χρήστη
• Διετής εγγύηση κατασκευαστή και 

πλήρης υποστήριξη προϊόντος

Απαιτήσεις συστήματος
• Windows® 8, Windows® 7 

ή Windows Vista®
• Mac OS X 10.5 ή νεότερη έκδοση
• Chrome OS™
• Linux Kernel 2.6+
• iOS ή Android™
• Μονό βύσμα 3,5 mm.

© 2015 Logitech. Η επωνυμία Logitech, το λογότυπο Logitech και τα άλλα σήματα της Logitech είναι ιδιοκτησία της Logitech 
και ενδέχεται να είναι σήματα κατατεθέντα. Η επωνυμία Windows αποτελεί εμπορικό σήμα του ομίλου εταιρειών Microsoft. 
Η επωνυμία Mac είναι εμπορικό σήμα της Apple, Inc. και έχει κατατεθεί στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η επωνυμία Chrome 
OS είναι εμπορικό σήμα της Google Inc. Η επωνυμία Linux είναι σήμα κατατεθέν της Linus Torvalds. Όλα τα υπόλοιπα 
εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Κωδικός προϊόντος # EMEA 981-000593 μη διαθέσιμο

Γραμμικός κώδικας 5099206057340 (EAN-13) 50992060573417 (SCC-14)

Βάρος 190 gr 4380 gr

Μήκος 18,40 cm 46,00 cm

Πλάτος 5,20 cm 26,50 cm

Ύψος/βάθος 23,70 cm 42,00 cm

Όγκος 2,268 dm3 0,0512 m3

1 κύριο πακέτο 1 μη διαθέσιμο

1 μεσαίο πακέτο 4 μη διαθέσιμο

1 κύριο κουτί αποστολής 16 1

1 ευρωπαλέτα 384 24

1 κοντέινερ 6 μέτρων 8640 540

1 κοντέινερ 12 μέτρων 17600 1100

1 κοντέινερ 12 μέτρων HQ 21120 1320

Κύριο πακέτο  Κύριο κουτί αποστολής
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