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Belangrijkste voordelen 
en eigenschappen

Duidelijkere gesprekken wanneer u dat wilt  
De onopvallende, flexibele microfoonarm en de 
twee geavanceerde microfoons optimaliseren het 
stemgeluid voor duidelijkere gesprekken op kantoor 
en onderweg 

Concentreer u altijd en overal met ANC   
Vier ANC-microfoons verminderen achtergrondgeluid 
om u te helpen zich beter te concentreren. De zachte 
oorkussens zorgen voor een goede geluidsisolatie  

Geniet van draagcomfort de hele dag lang  
De hoofdband met lage impact en zachtere 
oorkussens verminderen potentiële drukpunten voor 
een comfortabele pasvorm op kantoor of onderweg 

Schakel moeiteloos tussen uw favoriete apparaten  
Geniet van multi-point connectiviteit met twee 
Bluetooth®-apparaten  

Schuif de microfoonarm weg voor een strakke look  
Het slimme en praktische ontwerp van de 
microfoonarm maakt dat deze naadloos in de 
oorschelp is geïntegreerd en kan worden ingeklapt 
als u niet aan het bellen bent 

De ADAPT 500-serie

Blijf wendbaar, bereik meer

De tweede generatie ADAPT 500-serie introduceert een nieuwe 
hoofdband met lage impact en zachtere oorkussens voor langdurig 
draagcomfort. Het materiaal verbetert dankzij een goede grip 
en textuur de pasvorm van de oorkussens. Daardoor wordt de 
gebruikerservaring bij gesprekken beter wanneer u ANC activeert of 
als u naar muziek luistert.  
 
Deze on-ear Bluetooth®-headset maakt het eenvoudiger om zich 
te concentreren in open kantoren en onderweg. Een microfoonarm 
optimaliseert het oppikken van spraak, zodat de stem van de 
gebruiker goed hoorbaar is. De arm is moeiteloos opklapbaar in 
de oorschelp als hij niet wordt gebruikt. Werk overal met ANC dat 
achtergrondgeluid vermindert en concentratie ondersteunt.   

Schakel tussen twee Bluetooth®-apparaten met behulp van 
multi-point connectiviteit en praat tot 41 uur zonder op te laden. 
Hoogwaardige materialen en het doordachte ontwerp zorgen voor 
een professionele audiotool die geperfectioneerd comfort en een 
hogere productiviteit biedt. 

Bekijk meer op eposaudio.com/adapt-500

ADAPT 560 II
ADAPT 561 II



Productgegevens

Algemeen

Draagstijl Dubbelzijdige, on-ear hoofdband

Gewicht headset 232 g / 8 oz 

Omvormerprincipe Dynamisch, gesloten

Connectiviteit Bluetooth® 5.0, 
USB-kabel met USB-C-aansluiting

Ondersteunde codecs SBC, AAC, USB-C, aptX™ 

Garantie 2 jaar

Audio

Frequentierespons luidsprekers 20 – 20.000 Hz

Microfoontype 2 MEMS-microfoons met ruimtelijke filtering

Frequentierespons microfoon 100 – 10.000 Hz

Impedantie 32 ohm 

Geluidsdrukniveau (SPL) Beperkt door EPOS ActiveGard®: 108 dB (1 kHz/0 dBFS)

Totale harmonische vervorming (THD) < 0,3% 

Ruisonderdrukking Hybride ANC-technologie met 4 microfoons

Technisch

Oplaadtijd 3 uur en 40 minuten

Standbytijd Max. 81 dagen

Accutijd Luistertijd: tot 46 uur (ANC uit) 
Luistertijd: tot 46 uur (ANC aan)
Gesprekstijd: tot 41 uur (ANC uit)  
Gesprekstijd: tot 24 uur (ANC aan)

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

Stemcommando's Ja (kan worden uitgeschakeld)

Inhoud van de levering

Wat zit er in de doos ADAPT 560 II
ADAPT 560 II-headset, BTD 800 USB-A-Dongle,
USB-A-kabel met USB-C-aansluiting, beschermhoes,
verklaring van overeenstemming, veiligheidsgids

ADAPT 561 II
ADAPT 561 II-headset, BTD 800 USB-C-Dongle,
USB-C-kabel met USB-C-aansluiting, beschermhoes,
verklaring van overeenstemming, veiligheidsgids

Software
EPOS-apparaten kunnen worden aangestuurd met de volgende softwareoplossingen:

EPOS Connect Voer firmware-updates uit en configureer headsets voor 
persoonlijke audiovoorkeuren. EPOS Connect werkt 
voor Windows, Mac® en VDI/Thin cliënt omgevingen: 
eposaudio.com/software-EPOS-connect

EPOS Manager Beheer, update en configureer EPOS-audioapparaten vanaf 
elke plek – voor zowel cloud- als on-premises-oplossingen:  
eposaudio.com/software-EPOS-manager
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Productoverzicht
Te verbinden met  Product Beschrijving Informatie EAN / UPC-code

Softphone/PC mobiele 
apparaten

ADAPT 560 II
Art.nr. 1001160

On-ear Bluetooth®-headset  
met BTD 800 USB-A-Dongle  
en beschermhoes

Gecertificeerd voor 
Microsoft Teams*, Zoom, 
Google Meet en Avaya. 
Geoptimaliseerd voor UC

EAN: 57 14708 00962 7
UPC: 8 40064 40962 9

ADAPT 561 II
Art. no. 1001170

On-ear Bluetooth®-headset 
met BTD 800 USB-C-Dongle 
en beschermhoes 

Gecertificeerd voor Zoom 
en Google Meet. 
Geoptimaliseerd voor UC

EAN: 57 14708 00974 0
UPC: 8 40064 40974 2

* De Microsoft Teams-certificering geldt als de USB-Dongle of -kabel is aangesloten op een pc of Mac®.

Onopvallende, opvouwbare 
arm met twee microfoons
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