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De United Headsets Max 75 is een instapmodel
draadloze Bluetooth-headset voor kantoor-, 
thuiswerkers en Unified Communication-gebruikers 
die een professionele draadloze headset willen  
gebruiken voor een uiterst betaalbare prijs.

Met deze comfortabele Plug & Play headset, met 
een bereik tot wel 30 meter, kunt u vrij rondlopen 
waardoor u de meest ideale werkomgeving en 
comfortabele werkstijl kunt creëren voor uzelf.

De United Headsets Max 75 kan met twee apparaten 
tegelijk verbonden zijn. Hierdoor is het gemakkelijk 
om te schakelen tussen (smart)phone en PC. Zet de 
headset snel in met de universele en optionele BTD75 
Bluetooth-adapter. 

Door deze MS Teams compatible headset middels 
de bijgeleverde USB kabel aan te sluiten op uw PC, 
wordt deze opgeladen en kan deze tegelijkertijd  
gebruikt worden als draadgebonden USB headset.



Functies

Technische specificaties

Headset USB-C | Laptop/PC/Mac USB-A; laad de headset tijdens gebruik op in USB-modus
Gebruik de meegeleverde USB-C-kabel (1m) in de PC USB-A-poort en gebruik deze als USB headset
Bluetooth 5.0
PowerClass Klasse1
Communicatie afstand ≧30m
Multi-point verbinding kan 2 apparaten tegelijkertijd verbinden en 8 gekoppelde apparaten onthouden
Ondersteunt het Bluetooth-profiel A2DP, AVRCP, HSP, HFP 
Compatible met MS Teams en andere UC platforms

VERBINDING

USB Type-C oplaadpoort | USB-A-poort PC
Batterijcapaciteit: 280mAH
Batterijtype: Lithium-ion
24 uur gesprekstijd
3 uur oplaadtijd
Tot 20 dagen standby-tijd

STROOMVOORZIENING

Tot 24 uur gesprekstijd

Superieure ruisonderdrukkende microfoon

Echo-onderdrukking en ruisonderdrukking met DSP

Neodymium-luidsprekers leveren krachtiger en rijker geluid

Kunstlederen oorkussens bieden de hele dag comfort

Draadloos bereik tot 30 meter

Plug & Play: snelle implementatie - ook zonder BTD75 dongle

Maakt tegelijkertijd verbinding met 2 Bluetooth-apparaten

Frequentiebereik 20-20kHz
Gevoeligheid @1KHz van 102dB ±3dB
Ondersteunt geluidslimieten tot 118 dBSPL
Binaurale stereo

LUIDSPREKER

Electret directionele microfoon
Frequentiebereik van 150Hz-10kHz
Gevoeligheid @1KHz van -42dB

MICROFOON

Indicatielampje voor mute, batterij bijna leeg, opladen, bellen, Bluetooth, AAN/UIT inschakelen
Knop voor oproep beantwoorden/beëindigen, mute/power AAN/UIT, volume omhoog/omlaag

INTERACTIEVE FUNCTIE

Verplichte authenticatie CE/FCC/RoHS

INTERACTIEVE FUNCTIE

Gewicht van de headset 156g
Balhoofdmaat 155x185x55mm
USB-A-dongle (optioneel) 8x17x22mm

STRUCTUUR
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