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Belangrijkste voordelen 
en eigenschappen

Superieure gesprekskwaliteit dankzij EPOS AITM 
Door machine learning ontwikkelde algoritmen 

optimaliseren stemherkenning, voor een natuurlijke 

luisterervaring van drie geavanceerde microfoons

Altijd en overal nieuwe focus  
Een systeem met vier adaptieve ANC-microfoons 

houdt uw werkomgeving in de gaten en past de 

ruisonderdrukking aan in open kantoren, terwijl het 

windgeruis buiten wordt verminderd

Organiseer uw business met Alexa  
Druk op de toets en houd 'm ingedrukt om Alexa te 

activeren en uw dagelijkse zaken op orde te houden. 

Mis nooit meer een vergadering en plan uw dag, 

zowel binnen als buiten kantoor

Waarborg heldere gesprekken met een  
UC-gecertificeerde oplossing  
Gecertificeerd voor Microsoft Teams en 

geoptimaliseerd voor UC

Ervaar superieur geluid voor een betere focus  
Met het geweldige stereogeluid en 

gepersonaliseerde audioprofiel kunt u genieten van 

muziek van hoge kwaliteit, zodat u zich beter kunt 

concentreren op uw werk 

De IMPACT 600-serie
ADAPT 660

Werk overal en op elk moment 

Optimaliseer uw focus en productiviteit overal met de ultieme 
headset aangestuurd door EPOS AITM voor kristalheldere 
gesprekken, adaptieve ANC en superieur stereogeluid. Geniet 
van unieke, voor UC-geoptimaliseerde eigenschappen met 
microfoonprestaties die worden verbeterd door machine learning.  

Met adaptieve ANC houdt u de concentratie vast door uw 
werkomgeving te monitoren en de ruisonderdrukking aan te 
passen; zelfs door windgeruis buitenshuis te verminderen.

Begin onmiddellijk samen te werken via een speciale knop 
waarmee Microsoft Teams opgestart wordt op uw pc via de 
meegeleverde dongle. Blijf georganiseerd met de Alexa-
spraakassistent en maak gelijktijdig verbinding met mobiel en pc. 
Of u nu uw open kantoor nieuw leven wilt inblazen, mobiel werkt 
of geniet van een ontspannen woon-werkverkeer met superieur 
stereogeluid, ADAPT 600 verhoogt de efficiëntie en verbetert het 
welzijn; een essentiële audiotool voor het mobiele personeel van 
vandaag de dag.

Bekijk meer op eposaudio.com/adapt-600



Productgegevens

Algemeen

Draagstijl Over-ear, dubbelzijdige hoofdband

Gewicht headset 227 g / 8 oz

Omvormerprincipe Dynamisch, gesloten

Connectiviteit Bluetooth 5.0, audiokabel (2,5 mm en 3,5 mm-aansluitingen), 
USB-kabel met micro-USB-aansluiting

Ondersteunde codecs AptXTM, AptXTM lage latentie, AAC, SBC

Garantie 2 jaar

Audio

Frequentierespons luidsprekers 17 – 23.000 Hz

Microfoontype Digitale MEMS-microfoon met ruimtelijke filtering (3 microfoons) 

Frequentierespons microfoon 150 – 6.800 Hz

Impedantie actief 490 ohm / Passief 46 ohm

Geluidsdrukniveau (SPL) Max. 118 dB beperkt door EPOS ActiveGard®

Totale harmonische vervorming (THD) < 0,5% (1 kHz, 100 dB)

Contactdruk: 3 N

Ruisonderdrukking Hybride adaptieve ANC-technologie met 4 microfoons

Totale geluidsdemping Max. 30 dB

Technisch

Oplaadtijd 3 uur

Standbytijd Max. 15 dagen

Accutijd Tot 30 uur*

Reikwijdte Tot 25 m/82 feet (apparaat-afhankelijk)

Touch-bediening Ja

Stemcommando's Ja (EN, DE, FR, ES, ZH, JA, KO)

Geluidseffectmodi Ja (club, film, spraak, door gebruiker gedefinieerd)

Inhoud van de levering

Wat zit er in de doos ADAPT 660 headset, BTD 800 USB ML PC Dongle, USB kabel 
met micro-USB connector, audiokabel (2.5 mm en 3.5 
mm-aansluitingen), beschermhoes, veiligheidsgids, verklaring van 
overeenstemming

Software

EPOS Connect Op afstand bedienen van oproepen, firmware-updates en 
instellingen:  
eposaudio.com/software-epos-connect

EPOS Manager Beheer, update en configureer uw EPOS-audioapparaten  
vanaf één plek: eposaudio.com/software-epos-manager

* ANC aan, Bluetooth uit
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Productoverzicht
Te verbinden met  Product Beschrijving Informatie EAN / UPC-code

Softphone/pc
Mobiele apparaten

ADAPT 660
Art.nr. 1000200

Over-ear Bluetooth®  

ANC-headset met BTD 800 
USB-Dongle en 
beschermhoes

Geoptimaliseerd voor UC en 
gecertificeerd voor 
Microsoft Teams*. Alcatel 
Lucent gecertificeerd

EAN: 57 1470 80000 13
UPC: 8 40064 40001 5

* De Microsoft Teams-certificering geldt als de USB/USB-C-Dongle of -kabel is aangesloten op een pc of Mac.
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Extra voordelen en eigenschappen

Schakel soepel tussen uw favoriete apparaten  
Profiteer van multi-point connectiviteit via Bluetooth® naar 
mobiel en softphone tegelijkertijd. BTD 800 USB-Dongle maakt 
verbinding met uw pc

Speciale knop voor Microsoft Teams 
Met één druk op de knop start u Microsoft Teams op uw pc via 
de BTD 800 USB-Dongle 

Blijf op de hoogte van uw omgeving  
Met de Talk Through technologie hoort u uw collega's zonder 
de headset af te doen

Verbeterde gesprekskwaliteit  
Met geavanceerde sidetone-algoritmen die achtergrondgeluid 
elimineren en uw gesprekservaring verbeteren

Profiteer van een batterijduur van 30 uur 
 Betrouwbare prestaties, waar en hoe u ook werkt 

Ontworpen voor mobiele gebruikers  
Design dat plat ingeklapt kan worden met met roterende 
oorkussens om aan en uit te zetten 

Gewoon swipen en tikken  
Met een touchpad voor eenvoudige en efficiënte gespreks- 
en mediacontrole

Handig opladen en opbergen van headset 
Alle oplaad- en bedrade connectiviteitsaccessoires worden 
geleverd in een handig headset beschermhoes

Geniet van hoogwaardige streaming  
Superieure streaming met AptXTM 

Beheer updates en instellingen onderweg 
Ontvang updates en selecteer de Voice Assistant 
en het audioprofiel onderweg via de app


