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

Fone
de ouvido
mono
sem fio HP UC
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Wireless
Mono
Headset
Número da peça

W3K08AA

Dimensões (A x C x L)

0,95 x 2,57 x 0,61pol. ( 2,4 x 6,5 x A 1,5 cm)

Peso

0,28 oz (7,9 g)

Part number
Dimensions (H x L x W)

Weight

W3K08AA
0.95 x 2.57 x 0.61 in ( 2.4 x 6.5 x W 1.5 cm)
0.28 oz ( 7.9 g)

Conectividade
Connectivity
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Bluetooth® Technology
Tecnología Bluetooth®

Bluetooth® 4.0

Bluetooth® 4.0

Compatibility/System requirements

Available USB port for Windows devices, Bluetooth® or NFC for mobile devices

Compatibilidade/Requisitos do sistema

Porta USB disponível para dispositivos Windows, Bluetooth® ou NFC para dispositivos móveis
Compatible with UC applications, softphones, Microsoft Lync and Skype for Business
Compatível com aplicativos UC, softphones, Microsoft Lync e Skype for Business
Certified for Skype for Business
Certificado para Skype for Business

Operating range
Faixa operacional

Up todel30teléfono)
m/98 ft* (phone dependent)
Hasta 30 m/98 ft* (dependiente

Feature Summary

Resumo das características

Crystal clear sound with noise reduction

Som cristalino com redução de ruído
Lightweight, discrete, and comfortable design
Design leve, discreto e confortável
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mudo/cancelar mudo
Up to conectados
8 paired devices,
two at the same time
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aos doisconnected
ao mesmo to
tempo
and pairing status display
Monitor de status da bateriaBattery
e emparelhamento
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charge athe
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connect
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® to 20 KHz Bluetooth®
Frequency
rangeBluetooth® Qualidade de áudio Hi-Fi com
Hi-Fi
quality with
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Bluetooth®
faixaaudio
de frequência
de até
20 KHz Bluetooth

Earpiece
design
Design do fone
de ouvido
Microphone

In-ear wearing style

Estilo de uso no

Dual microphone

ouvido Microfone

Microfone duplo

Tempo de conversa

Até 6 horas tempo

de modo de espera
Pairing passkey or PIN

Até 10 dias Chave

0000

de passagemSecurity
de emparelhamento ou PIN

0000

128 bit encryption

Segurança Operating Systems

Criptografia de 128 bit

Windows 7 or higher

Certifications
Sistemas operacionais

Windows 7 ou superior

Talk time
Standby time

Country of origin

Up to 6 hours
Up to 10 days

Bluetooth® 4.0. CE, FCC, GOST, RoHS, REACH
China

Certificações

Bluetooth® 4.0. CE, FCC, GOST, RoHS, REACH

País de origem

China

and support
Conteúdo doService
kit

One-year
warranty
Fone de ouvido mono sem fio
HP UC, 2 limited
conjuntos
de protetores confortáveis, Ganchos de 2 tamanhos, cabo USB, dongle nano USB, estojo
para transporte e documentação

Serviço e suporte

Garantia limitada de um ano

Kit contents

Sign up for updates
Inscreva-se
para atualizações
hp.com/go/getupdated
hp.com/go/getupdated

HP UC Wireless Mono Headset, 2 sets of comfort eargels, 2 size earhooks, USB cable, nano USB dongle,
carrying pouch and documentation
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