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Join a meeting
Enable crystal-clear sound and noise cancelling for meeting
on-the-fly through your Windows notebook or tablet with the
durable and lightweight HP UC Wired Headset, designed for a
comfortable work day.1,2
Participe de uma reunião
Intuitive and simple to use
Habilite o som cristalino e cancelamento de ruído para reunião
Connect to any standard USB port on your PC and instantly join your meeting and control your
experience
with the intuitive
feature
on thenotebook
headset cable. ou
Adjust
the headset
and
em qualquer
lugarcall-control
através
do seu
tablet
Windows
boom for your comfort level.
com o fone de ouvido com fio HP UC durável e leve, projetado
Superior
sounddia
clarity
para um
de trabalho confortável.1,2
2

1

Keep working with your familiar collaboration software2 with excellent noise-reduction
and stereo duo speakers. The headset is optimized for Microsoft Lync, UC applications,
and
softphones.
Intuitivo
e simples de usar
Conecte-se a qualquer porta USB padrão do seu PC e participe instantaneamente de sua
World-class
supportsua experiência com o recurso intuitivo de controle de chamadas no cabo do
reunião2 e controle
Get
thede
reassurance
of a one-year
limited
warranty.
fone
ouvido.1 Ajuste
o fonte de
ouvido
e a haste de acordo com o seu nível de conforto.
Listening to personal stereo equipment at full
volume for long periods can damage the user’s
hearing. To reduce the risk of hearing damage,
1
lower
the volume and
amount
of em
time
listening
Ouvir equipamento
estéreo
pessoal
volume
totalat
durante
longos períodos pode danificar a audiência
full
volume.
2 do usuário. Para reduzir o risco de danos auditivos,
Internet connection and voice service required
baixe o volume e o período que escuta no volume total.
and
sold separately.
1

2

Conexão com a Internet e serviço de voz necessários e
vendidos separadamente.

Som cristalino superior

Continue trabalhando com seu software de colaboração familiar2 com excelentes altofalantes duo estéreo e redução de ruído. O fone de ouvido está otimizado para Microsoft Lync,
aplicativos de UC e softphones.

Suporte de categoria mundial

Obtenha o conforto da garantia limitada de um ano.
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Especificações
Specifications

Fone de ouvido com fio HP UC
HP UC Wired Headset

Número do peça

K7V17AA

Part number
Dimensões
(A x C x L)

5,9 x 5,9 x 1,97 pol. (15,0 x 15,0 K7V17AA
x 5,0 cm.)

Dimensions (H x L x W)
Peso

3,46 oz (98 g)

5.9 x 5.9 x 1.97 in (15.0 x 15.0 x 5.0 cm)

Weight
Conectividade

Cabo USB

3.46 oz. (98 g)

Connectivity
USB Cable
Compatibilidade/Requisitos
Porta USB disponível para dispositivos
Windows. Otimizado para Microsoft Lync, aplicativos de UC e softphones
do
sistema
Compatibility/
System requirements
Available USB port for Windows devices. Optimized for Microsoft Lync, UC applications and softphones
Resumo das características

Feature Summary

Faixa ajustável proteção auricular tipo Leatherette
Adjustable headband
Conversas cristalinas
Leatherette ear cushion type
Design durável e leve para conforto ao longo do dia
Conectividade plug-and-play Crystal clear conversations

Variação de frequência

Qualidade de áudio Hi-Fi com faixa de frequência de até 20 KHz

Frequency
Modo
som range
Sound Mode

Hi-Fi audio quality with frequency range up to 20 KHz
Alto-falantes estéreo duo
A tecnologia PeakStop™ protegeStereo
o usuário
aumento de som repentino
duocontra
speakers

Design do fone de ouvido

Over-the-ear

Earpiece Design
Microfone

Over-the-ear
O cancelamento de ruído do microfone
reduz ruídos indesejados do ambiente e é ideal para ambiente com muitas pessoas e barulhento, ambientes de

Microphone

escritório aberto

Design do microfone

office160
environments
Ponta do braço flexível com rotação
graus, pode ser usado no lado esquerdo e direito.

Microphone design
Alto-falante

Flexible
Boom arm tip 160 degrees rotation, supporting left and right wearing
Tecnologia de processamento de
sinal digital

Speaker

Durable and lightweight design for all-day comfort
Plug-and-play connectivity

PeakStop™ technology protects user against sudden loud sounds
Noise-canceling microphone reduces unwanted background noise and is ideal in crowded and noisy, open

Digital Signal Processing technology

Interface do usuário

User Interface

Recursos de controle de chamada no cabo do fone de ouvido Controle de chamada intuitivo para acesso rápido para atender/finalizar, mudo e controle
Call-control features on headset cord: Intuitive call-control for quick access to answer/end call, mute
de ajuste de volume

Comprimento do cabo

78,74 inches (2 m)

Cable length

and volume adjustment control
78.74 inches (2 m)

Sistemas operacionais

Windows 7 e superior

País de origem

China

Conteúdo do kit

Fone de ouvido com fio HP UC, estojo para transporte e documentação

Serviço
e suporte
Service
and support

Garantia limitada de um ano

Operating Systems
Country of origin
Kit contents

Windows 7 and higher
China
HP UC Wired Headset, carrying pouch and documentation

One-year limited warranty

Listening to personal stereo equipment at full volume for long periods can damage the user’s hearing. To reduce the risk of hearing damage, lower the volume
and amount of time listening at full volume.
2
Internet connection and voice service required and sold separately.
1

1

2

Ouvir equipamento estéreo pessoal em volume total durante longos períodos pode danificar a audiência do usuário. Para reduzir o risco de danos auditivos, baixe o volume e o período
que escuta no volume total.
Conexão com a Internet e serviço de voz necessários e vendidos separadamente.
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