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Ready
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Pronto
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®
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for
Business
and
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used
with
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applications
and
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®
certificado com Skype for Business e pode ser usado com outros aplicativos UC e softphones.
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Listening to personal stereo equipment at full
volume for long periods can damage the user’s
hearing. To reduce the risk of hearing damage,
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full
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2 usuário. Para reduzir o risco de danos auditivos, baixe
Internet connection and voice service required
o volume e o período que escuta no volume total.
and sold separately.
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Conexão com a Internet e serviço de voz necessários
e vendidos separadamente.

Simple to use
Simples de usar
Answer, end, and mute calls and adjust volume with the touch of a button. A busy light cues
Atenda, finalize e silencie chamadas e ajuste o volume com o toque de um botão. Uma luz
passersby not to interrupt your call. Long battery life keeps you up and running.
indicando ocupado sugere que as pessoas não interrompam sua chamada. A longa vida útil da
bateria mantém
você funcionando.
World-class
support
Get the reassurance of a one-year limited warranty.

Suporte de categoria mundial

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

Fone
ouvido duo
fio HP UC
HP
UC de
Wireless
Duosem
Headset
Número da peça

W3K09AA

Dimensões (A x C x L)

2,28 x 6,69 x 6,1 pol. (5,8 x 17,0 x 15,5 cm.)

Peso

10,9 oz (310 g)

Part number
Dimensions (H x L x W)

Weight

W3K09AA
2.28 x 6.69 x 6.1 in (5.8 x 17.0 x 15.5 cm)

10.9 oz (310 g)

Conectividade
Connectivity

Conectividade dupla - dongle
USBconnectivity
e Bluetooth® -ouUSB
NFCdongle and Bluetooth® or NFC
Dual

Bluetooth® Technology
Tecnologia Bluetooth®

Bluetooth® 4.0

Compatibility/System requirements

Bluetooth® 4.0
Available USB port for Windows devices, Bluetooth® or NFC for mobile devices

Compatibilidade/Requisitos mínimos do
sistema

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

Faixa de operação

Até 30 m/100 ft

Resumo das características

Conversas cristalinas
Crystal clear conversations
Conectividade plug-and-play
Plug-and-play connectivity
Design durável e leve para conforto ao longo do dia
Durable
and lightweight
design
for all-day
comfort
Faixa ajustável. Para voz e música.
Indicador
luminoso de
ocupado
integrado
Adjustable
headband
Bateria recarregável. Para carregar
o fone
de ouvido, conecte-o a uma porta USB energizada

Faixa de frequência Bluetooth®

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

Design do fone de ouvido

Over-the-ear

Operating range
Feature Summary

Microfone

Frequency rangeBluetooth®
Earpiece design

Certified for Skype for Business
Up to 30m/100ft

Made for voice and music
Integrated Busy light indicator
Rechargeable battery. To charge the headset, connect to a powered USB port
Hi-Fi audio quality with frequency range up to 20 KHz

Ponta do braço flexível com rotação 160 graus, pode ser usado no lado esquerdo e direito. O braço pode ser integrado na faixa quando não
Over-the-ear
estiver em chamadas

Design do microfone
Microphone

O cancelamento de ruído doFlexible
microfone
reduzarm
ruídos
dorotation,
ambientesupporting
e é ideal para
ambiente
com
muitas pessoas
e barulhento,
Boom
tip indesejados
160 degrees
left
and right
wearing.
Boom can
be integrated

Interface do usuário

Recursos de controle de chamada para acesso rápido aos controles para atender/finalizar chamadas, mudo e volume

Tempo de conversa

Até 7 horas

Noise-canceling microphone reduces unwanted background noise and is ideal in crowded and noisy, open
office environments

Userdeinterface
Tempo de modo
espera

Até 15 horas

Call-control features on ear cup for quick access controls to answer/end calls, mute and volume

Segurança Talk time

Up to
7 hours (Bluetooth® padrão)
Emparelhamento, autenticação
e criptografia

Microphone design

Standby time

into the headband when not on calls

Up to 15 hrs

Sistemas operacionais

Windows 7 e superior

Certificações

Tecnologia de processamento de sinal digital Bluetooth® 4.0, CE, FCC ID, IC ID KCC, RCM, NCC, TELEC, SRRC

País de origem

China

Conteúdo do kit

Fone de ouvido duo sem fio HP UC, cabo USB, dongle nano USB, estojo para transporte e documentação

Serviço e suporte
Kit contents

Garantia limitada de um ano.HP UC Wireless Duo Headset, USB cable, nano USB dongle, carrying pouch and documentation

Security

Operating Systems
Certifications
Country of origin
Service and support

Pairing, Authentication and Encryption (Bluetooth® standard)

Windows 7 and higher

Bluetooth® 4.0, CE, FCC ID, IC ID KCC, RCM, NCC, TELEC, SRRC igital Signal Processing technology
China

One-year limited warranty
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