
Logitech®

USB Headset H330
Med Logitech® USB Headset H330 kan du lita på ljudkvaliteten, 
oavsett om du ringer via datorn, lyssnar på musik eller spelar.

• USB-anslutning för både Mac och Pc

• Stereoljud

• Brusreducerande mikrofon.

• Roterbar och ställbar mikrofonarm

• Justerbar, tunn huvudbygel

• USB-port (1.1- och 2.0-kompatibel)
• Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®
• Mac OS® X (10.2.8 eller senare)
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Med det lättinstallerade Logitech® USB Headset H330 för 

både Mac och Pc kan du lita på ljudkvaliteten när du ringer 

till familj och vänner. Tack vare den brusreduserande 

mikrofonen behöver du inte överrösta bakgrundsljudet. 

Fungerar med de flesta vanliga ip-telefoniprogram, 

såsom Skype®, Yahoo! ® och Windows Live™. Varför 

nöja sig med ip-telefoni? Stereoheadsetet fungerar 

lika bra till musik och filmer. Det är bara att flytta på 

mikrofonen när du inte använder den. Justera den 

tunna huvudbygeln så att headsetet passar perfekt.

SyStemkrav



Logitech®

USB Headset H330

www.logitech.com
© 2009 Logitech. Logitech, the Logitech logo and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered.
All other trademarks are the property of their respective owners.

• Logitech® USB Headset H330
• Snabbstartsguide
• Två års garanti och heltäckande produktsupport

• Frekvensåtergivning
- Headset: 50 Hz till 15 kHz
- Mikrofon: 100 Hz till 10 kHz

• Ingångskänslighet: 
- 64 dBV/µbar
- 44 dBV/Pa +/– 3 dB

• Kabellängd: 2 meter
• Anslutningar: USB-kompatibel (1.1 och 2.0)

tekniSka Specifikationer

innehåll

leveranSSpecifikationer

Produktförpackning Transportförpackning
(Ytterförpackning)

artikelnr 981-000128 n/a

ean kod 5099206014862 (EAN-13) 50992060148615 (SCC-14)

vikt 280 g 6.230 kg

längd (Bredd) 22 cm 51.5 cm

Bredd (Djup) 8.2 cm 23 cm

höjd/Djup (höjd) 24.5 cm 56.5 cm

volym 4.420 dm3 0.06692 m3

1 produktförpackning 1 n/a

1 innerförpackning
(innerkartongen)

4 n/a

1 transportförpackning
(ytterförpackning)

16 1

1 eUro pall 336 21

1 kontainer 20ft 7232 452

1 kontainer 40ft 14848 928


