
 

      

 

    

intelbras.com.br 

 WHS 80 USB 

  

 

 

 

Headset biauricular USB  

» Alto-falantes em HD para chamadas e música nítidas 

» Cancelamento de ruído passivo através das almofadas 

projetadas para reduzir o ruído de sons do ambiente  

» Conectividade USB Plug&Play, é só conectar e usar!  

» Cancelador de ruído ambiente no microfone 

» Compatível com todas as principais plataformas UC 

» Gerenciamento de chamadas com controles intuitivos 

em linha com funções de atendimento/encerramento de 

chamadas, controle de volume e função mute. 

»Função Busylight: Quando em chamada, o Led vermelho 

sinaliza que está ocupado, evitando interrupções 

 
  

     

  

 

   O WHS 80 USB vai trazer novas experiências no seu dia a dia, é ideal para auxiliar a ter mais foco e concentração na 

execução de suas tarefas. Qualquer que seja o seu trabalho, você pode contar com conforto durante todo o dia, 

cancelamento de ruído ambiente no microfone, gerenciamento de chamada no controle e som de qualidade garantindo 

uma experiência audível mais satisfatória seja no escritório, em uma reunião, viajando ou trabalhando em casa. 

Especificações técnicas 

Modelo WHS 80 USB 

Áudio   

Tipo do Microfone Unidirecional com cancelamento de ruído 

Faixa de frequência do microfone 100Hz - 10kHz 

Tamanho do alto-falante 40 mm 

Sensibilidade do driver 93±2dB 

Faixa de frequência do alto-falante (modo 

música) 

HI-FI (20 Hz - 20 kHz) 

Faixa de frequência do alto-falante (modo 

fala) 

150Hz - 6.8kHz 

Impedância de entrada (ohms) 32 Ω 

Conectividade USB 2.0, USB-A 
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Recursos  

Indicadores visuais  LED multicores: Verde e vermelho 

Luz de ocupado integrada (Busylight) Luzes vermelhas em ambos os fones de ouvido são ativadas 

automaticamente durante uma chamada 

Cabo USB Controle de volume, tecla mudo e 

atendimento/encerramento de chamadas 

Comprimento do cabo USB 2m 

Cancelamento de ruído passivo Sim 

Geral   

Temperatura de operação -10ºC a +50ºC 

Garantia 1 ano 

Peso 193 g 

Dimensões do produto (L × A × P) 223x 160x 50 mm 

Conteúdo da embalagem  

» 1x Headset WHS 80 USB 

» 1x Case de armazenamento 

» 1x Manual do usuário 


