HEADSET ESTÉREO DELL PRO — WH3022

Voz claríssima

GRANDE CLAREZA
DE ÁUDIO

RECURSOS
INTUITIVOS

CONFORTÁVEL
E FÁCIL DE USAR

Aprecie grande clareza de áudio e som
estéreo de alta qualidade com este
headset estéreo Dell Pro. O recurso
integrado de cancelamento de ruído
bloqueia o som ambiente, permitindo que
outros ouçam você com mais clareza.

Ajuste convenientemente o volume,
ligue e desligue o microfone e atenda às
chamadas. Use o microfone boom em
qualquer lado que preferir. Um recurso de
proteção auditiva detecta automaticamente
ruídos repentinos e evita picos de áudio.

Almofadas acolchoadas e a tiara
ajustável oferecem conforto o dia
todo. Conecte-se facilmente a seu PC
com o cabo USB-A. Este headset tem
certificação Teams e é compatível
com as principais plataformas UC.

Recursos e especificações técnicas

Tiara ajustável

Almofadas
auriculares
Painel de controle

Botão de
chamada
Aumentar
o volume
Reduzir o volume
Mudo
Luz indicadora
de status
Microfone com haste ajustável
(pode ser usado à esquerda ou à direita)

Headset estéreo Dell Pro – WH3022
Conecta-se a

PC via USB (type-A)

Compatível com

Windows ou Mac OS X

Certificação MSFT Teams

Sim

Certificação para o Zoom

Sim

Desempenho do áudio
Proteção auditiva

Voz em banda larga
Estéreo Hi-Fi
Limitação acústica SoundGuard para proteção contra sons acima de 118 dBA. O suporte a G616 limita o nível a 102 dBSPL

Luz indicadora de status

Sim (no painel de controle)

Microfone ajustável

Sim

Tiara ajustável

Sim

Controles de chamada

Sim (no painel de controle)

Tempo de conversação

Ilimitado (com fio)

Tempo de escuta

Ilimitado (com fio)

Aplicativos compatíveis

Plantronics Hub somente na versão para desktop (Windows ou Mac).

Peso do headset

96 g

Conteúdo da embalagem

Headset WH3022 com painel de controle, documentação

Garantia

Serviço de Troca Avançada de três anos 1

A disponibilidade do produto varia por país. Entre em contato com um representante da Dell ou acesse
Dell.com para saber mais.
1 Serviço de troca avançada: Na maioria dos casos, a Dell enviará um monitor substituto no próximo dia útil, se considerado necessário após
o diagnóstico on-line/ao telefone. Os tempos de envio podem variar com o local. Se a unidade com defeito não for devolvida, haverá uma taxa.
Consulte dell.com/servicecontracts/global.
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