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Microfoons met tweevou-
dige ruisonderdrukking

Zichtbaar be-
zig-lampje

Dual devices
Aansluitingen

Ingebouwde 
batterij

Gespreks- en 
muziekmodus

Bluetooth 5.1 
ingebouwd

Yealink premium headset met usb-kabel
Yealink UH38 is een premium stereo-headset met usb-aansluiting die een fenomenale audio-
sensatie biedt tijdens gesprekken en het luisteren naar muziek. Dankzij de tweevoudige ruis-
onderdrukking van de microfoon en de Acoustic Shield Technology ervaart u stemgeluiden 
van de hoogste kwaliteit tijdens gesprekken. UH38 is geschikt voor dual-verbindingen via usb 
en Bluetooth, waardoor u de mogelijkheid hebt om tegelijkertijd via twee apparaten gesprek-
ken te voeren om op die manier gesprekken efficiënter te laten verlopen. Hoogwaardige ma-
terialen en het compacte frame geven de headset een gestructureerde afwerking en maken 
deze robuust. Dankzij de zachte, huidvriendelijke hoofdband en oorkussentjes zit de headset 
de hele dag comfortabel. UH38 is de headset die u optimaal laat focussen en samenwerken, 
zodat uw productiviteit tot grote hoogte stijgt, of u nu op kantoor werkt of thuis uw werkplek 
hebt ingericht. De headset werkt naadloos samen met de gangbare UC-platforms en biedt 
standaardintegratie met Yealink IP-telefoons. 

Microfoons met tweevoudige ruisonderdrukking
De tweevoudige ruisonderdrukking van de microfoons en de Acoustic Shield 
Technology houden storende geluiden uit de omgeving effectief tegen en zorgen 
daarmee voor een sterke afname van de achtergrondruis tijdens een gesprek. De 
verstaanbaarheid en kwaliteit van het gesprek gaan er op vooruit en dat maakt uw 
beleving ongeëvenaard.

Oproepbeheer met ingebouwde batterij
In Bluetooth-modus kan de UH38 Dual-headset van stroom worden voorzien via de 
ingebouwde herlaadbare batterij, waardoor de betrouwbaarheid van headsets met 
kabel samengaat met de flexibiliteit van draadloze headsets. (UH38 Mono-headset 
heeft geen ingebouwde batterij).

Dual-verbindingen van usb en Bluetooth
Ondersteuning voor dual-verbindingsmodus via usb (USB-A of USB-C) en Blue-
tooth, waardoor draadloze Bluetooth-verbinding tot op 10 meter afstand mogelijk is. 
Gebruikers kunnen twee typen beltoestellen tegelijk verbinden, daarbij profiterend 
van het naadloos schakelen tussen pc en mobiel apparaat en een efficiëntere ver-
werking van gesprekken.

Fenomenaal geluid voor gesprekken en muziek
UH38 ondersteunt dynamische EQ om automatisch te schakelen tussen gespreks-
modus en muziekmodus. In gespreksmodus kunt u genieten van heldere en natuur-
lijke klanken, in muziekmodus van ruimtelijke klanken met veel detail. Het vernieuw-
de gehoekte ontwerp van de oorkussentjes en het ovalen memory foam zorgen 
ervoor dat omgevingsgeluiden worden geïsoleerd, wat een uitstekende passieve 
ruisreductie oplevert zodat de beste luisterervaring wordt gecreëerd.

360° bezig-lampje
Het 360° bezig-lampje geeft rood licht als u in een gesprek of vergadering zit, zodat 
u minder wordt gestoord en u efficiënter kunt werken.

Huidvriendelijke, zachte hoofdband en oorkussentjes
UH38 zit degelijk in elkaar, met een ontwerp dat stevig aanvoelt en gemaakt is van 
hoogwaardig plastic dat is versterkt met een metalen frame. Het huidvriendelijke 
materiaal, zachte memory foam, in combinatie met de ergonomische pasvorm rond 
de oren, bieden u draagcomfort de hele dag door.

UH38 Mono Teams-W/O BAT
UH38 Mono UC-W/O BAT

UH38 Dual Teams-BAT
UH38 Dual UC-BAT
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Specificaties

Aansluitingen

1

2

USB-aansluiting

Bluetooth-verbinding

BT-dongle

Belangrijkste kenmerken

• Plug-en-play

 - Verbinding via usb met Yealink IP-telefoons, waaron-

der T41S/T42S/T46S/T48S/T42U/T43U/T46U/T48U/

T53/T53W/T54W/T57W/T58A/VP59 (T41S/T42S/

T46S/T48S moeten zijn bijgewerkt tot versie 82 of 

hoger)

• Luidspreker levert gesproken/breedbandgeluid in 

HD-kwaliteit

• Ruisreductie via microfoon en passieve ruisreductie

• ActiveProtection-technologie beschermt gebruikers 

tegen gehoorschade

• Geïntegreerd ledlampje en alarmtoon

• 320° buigbare stelarm die eenvoudig is in te stellen 

zonder dat deze breekt

• Optionele aansluitingen voor UH38: USB-C, 

3,5-mm-jackplug

Algemeen

• Lengte headsetkabel: 0,8 m (van headset naar con-

trole unit)

• Lengte usb-kabel: 1,2 m (van gesprekscontrole-unit 

naar usb-aansluiting)

• Compatibele besturingssystemen: 

Microsoft Windows® 8/8.1/10, Apple Mac OS

• Kleur: Zwart

• Gewicht: UH38 Mono: 110 g / UH38 Dual: 180 g

• Gewicht (headset en draadbediening): UH38 Mono: 

133.5 g / UH38 Dual: 210 g

• Opslagtemperatuur: -5 °C to +70 °C

• Bedrijfstemperatuur: 0 °C to +45 °C

Batterij

• Gesprekstijd: maximaal 7 uur (9 uur met bezetlicht uit)

• Muziektijd: 14 uur

• Batterijvermogen 200 mAh

Microfoon

• Type microfoon: Uni-Directionele ECM

• Reactiebereik microfoonfrequentie: 100 Hz-14 kHz 

• Bandbreedte microfoon: Breedband

• Gevoeligheid microfoon: -44.0 dB re. 1 V/Pa

Luidspreker

• Formaat luidspreker: 35,0 mm

• Gevoeligheid luidspreker: 115± 3 dB SPL @1 kHz

• Reactiebereik luidsprekerfrequentie: 20 Hz-20 kHz

• Impedantie luidspreker: 32 Ω, @ 1.0 kHz

• Ingangsvermogen luidspreker: max. 10 mW

• Bandbreedte luidspreker: Breedband

Eenvoudig te beheren gesprekken 

• aannemen/stoppen/afwijzen/wacht stand

• Volume harder/zachter

• Microfoon uitschakelen

• Laatste uitgaande oproep nogmaals proberen

Pakketfuncties

• Inhoud van de verpakking:

 - UH38 Mono-headset / UH38 Dual-headset

 - USB 2.0-kabel (USB-A naar USB-C/USB-C naar 

USB-C)

 Koffertje

 - Beknopte handleiding

• Aant./doos: 20 stuks

• N.gew./doos: UH38 Mono: 9.2kg / UH38 Dual: 10,94 

kg

• B.gew./doos: UH38 Mono: 10.1 kg / UH38 Dual: 11,9 

kg

• Afmetingen cadeauverpakking:219 mm x 186,5 mm 

x 58,5 mm

• Afmetingen doos: 595 mm x 380 mm x 230 mm

Compliance

IC
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Sobre a Yealink

A Yealink (código na bolsa de valores: 300628) é uma marca global especializada em soluções de videoconferências, comunicações 

por voz e colaboração com qualidade superior, tecnologia inovadora e experiência fácil de usar. Como uma das melhores fornecedoras 

em mais de 140 países e regiões, a Yealink é a n° 1 no ranking de participação no mercado global de remessas de telefones SIP 

(Relatório do Prêmio de Liderança Global em Excelência no Crescimento de Telefones IP Desktop, Frost & Sullivan, 2019).
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(Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Suporte Técnico

Visite o Yealink WIKI (http://support.yealink.com/) para downloads de firmware, documentos do produto, FAQ e muito mais. Para um

melhor serviço, recomendamos que você use o sistema Yealink Ticketing (https://ticket.yealink.com) para enviar todos os seus 

problemas técnicos.
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