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Belangrijkste voordelen 
en eigenschappen

Geniet van flexibele connectiviteit en uitstekende audio 
Verbind via Bluetooth® draadloos twee van uw favoriete 
apparaten tegelijkertijd en geniet van weergaloos 
stereogeluid

Optimaliseer uw comfort en productiviteit 
De dikke, zachte on-ear oorkussens van kunstleer 
zorgen de hele dag voor comfort en passieve 
geluidsdemping

Gecertificeerd voor Microsoft Teams 
en geoptimaliseerd voor UC 
Gecertificeerd voor Microsoft Teams en geoptimaliseerd 
voor UC voor een naadloze gebruikerservaring die uw 
productiviteit verhoogt

Blijf stijlvol met een strak design 
Dankzij het eigentijdse ontwerp en de boom arm die zich 
onopvallend in de hoofdband laat vouwen, ziet u er op 
kantoor of onderweg geweldig uit

Makkelijk draagbaar, zodat u kunt blijven bewegen 
Door het slimme ontwerp van de inklapbare oorkussens 
en de beschermhoes pakt u alles zó in. U kunt snel door 
naar de volgende klus.

De ADAPT 200-serie

Overal toegang tot de beste prestaties

Belt u voor uw werk via meerdere apparaten? Kies dan een 
draadloze headset die aansluit bij uw dynamische werkstijl 
op de hybride werkplek.
Lichtgewicht, draagbaar en draadloos: met deze flexibele 
audiopartner blijft u op uw best presteren.

De microfoonarm zorgt dat u bovenop het gesprek zit. Hij laat 
zich makkelijk in de hoofdband vouwen en alles ziet er strak 
en eigentijds uit. Terwijl u naar stereogeluid luistert, kunt u zich 
op uw werk focussen. U kunt ook snel virtuele vergaderingen 
binnenstappen via een door Microsoft Teams gecertificeerde* 
of voor UC geoptimaliseerde oplossing.

Bekijk meer op eposaudio.com/adapt-200

ADAPT 260
ADAPT 230
ADAPT 261
ADAPT 231



Productgegevens

Algemeen

Draagstijl On-ear, enkel- of dubbelzijdige hoofdband.  
Zie productoverzicht.

Kleur Zwart

Gewicht headset Enkelzijdige oorkussens van kunstleer 80,9 g / 2,8 oz 
Dubbelzijdige oorkussens van kunstleer 120,7 g / 4,3 oz 

Garantie 2 jaar

Audio

EPOS VoiceTM-technologie Voor een heldere en natuurlijke luisterervaring.

Microfoon Microfoon met ruisonderdrukking, voor de best mogelijke 
spraakoverdracht

Frequentiebereik microfoon 100-8.000 Hz

Luidsprekertype Dynamische, neodymium magneetluidspreker

Frequentierespons luidsprekers 20-20.000 Hz

Geluidsdruk Max. 118 dB - beperkt door EPOS ActiveGard®

Geluidsverbeteringsprofielen Automatisch aanpassen en optimaliseren van geluid voor zowel 
communicatie als voor multimedia

Gehoorbescherming

EPOS ActiveGard®-technologie Beschermt gebruikers tegen akoestisch letsel door  plotselinge  
geluidspieken  op de lijn

Begrenzer voor EU-richtlijn Lawaai op het Werk* Verbeterde geluidsbescherming voorkomt luistermoeheid, 
gemiddeld  85 dB gedurende een werkdag

Inhoud van de levering

Wat zit er in de doos ADAPT 260, ADAPT 230 
BTD 800 USB dongle, USB-kabel USB-C-aansluiting, hoes, 
conformiteitsblad, beknopte handleiding, veiligheidshandleiding

ADAPT 261, ADAPT 231
BTD 800 USB-C dongle, USB-kabel USB-C-aansluiting, hoes, 
conformiteitsblad, beknopte handleiding, veiligheidshandleiding

Software

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

PC software Ga voor andere relevante pc-software naar:  
eposaudio.com/software

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

UC-compatibel Ja. Raadpleeg voor meer informatie:  
eposaudio.com/compatibility

* Conform de de EU-wetgeving inzake Lawaai op het Werk (Richtlijn 2003/10/EG) 
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De ADAPT 200-serie



Productoverzicht

Te verbinden met Product Beschrijving Informatie EAN / UPC-code

Smartphone/PC
Mobiele apparaten  

 

ADAPT 260
Art.nr. 1000882

On-ear dubbelzijdige 
Bluetooth®-headset met USB 
dongle

Gecertificeerd voor 
Microsoft Teams* en 
geoptimaliseerd voor UC

EAN: 57 14708 00684 8
UPC: 8 40064 40684 0

ADAPT 261
Art.nr. 1000897

On-ear dubbelzijdige 
Bluetooth® -headset met 
USB-C dongle

Gecertificeerd voor 
Microsoft Teams* en 
geoptimaliseerd voor UC

EAN: 57 14708 00698 5
UPC: 8 40064 40698 7

ADAPT 230
Art.nr. 1000881

On-ear enkelzijdige 
Bluetooth® -headset met 
USB dongle

Gecertificeerd voor 
Microsoft Teams* en 
geoptimaliseerd voor UC

EAN: 57 14708 00683 1
UPC: 8 40064 40683 3

ADAPT 231
Art.nr. 1000896

On-ear enkelzijdige 
Bluetooth® -headset 
met USB-C dongle

Gecertificeerd voor 
Microsoft Teams* en 
geoptimaliseerd voor UC

EAN: 57 14708 00697 8
UPC: 8 40064 40697 0

* De Microsoft Teams-certificering geldt als de USB/USB-C-dongel of -kabel is aangesloten op een pc of Mac..

Gespreksbediening/
knop Microsoft 
Teams

Ooorkussens van 
kunstleder
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De ADAPT 200-serie

Extra voordelen en eigenschappen

Batterijduur van tot 27 uur 
Betrouwbare prestaties, waar en hoe u ook werkt 

Ga rechtstreeks naar Teams-vergaderingen 
Via de speciale Microsoft Teams-knop 

Optimale gesprekshelderheid  
Met ruisonderdrukkende microfoon die omgevingsgeluid filtert 

Geniet van EPOS Voice™-technologie  
Voor een meer natuurlijke luisterervaring 

Zoek uw eigen pasvorm 
met een verstelbare, flexibele hoofdband

Voorkom akoestische schokken bij telefoongesprekken 
met EPOS ActiveGard® -technologie 

Slimme geluidsbegrenzer  
Schakel via EPOS Connect geluidsbegrenzing in, 
conform Europese en Australische normen


