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2-in-1 thuiswerkset
#24036

2-in-1 thuiswerkset: bevat een HD-webcam en headset voor comfortabele videogesprekken

Eigenschappen
• Thuiswerkset voor comfortabele videogesprekken, compatibel

met Hangouts, Teams, Zoom, etc.
• Stijlvolle HD-webcam van 720p, ideaal voor videogesprekken
• Veelzijdige webcamhouder: klik vast op je scherm of zet hem op

je bureau
• Automatische witbalans: heldere video in alle

lichtomstandigheden
• Handige knop voor het maken van foto's
• Headset met verstelbare microfoon en USB-aansluiting voor een

helder geluid

Wat zit er in de verpakking
• Webcam
• Headset
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• Windows 10, 8, of 7
• macOS 10.15 (Catalina) of nieuwer
• Chrome OS
• USB-poort voor webcam
• USB-poort voor headset
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Klaar om te videobellen
Of je nu thuis of op kantoor werkt, videobellen is dé nieuwe
manier om gemakkelijk te praten met je collega’s,
zakenpartners en familieleden; ongeacht waar ze zijn. De
Trust Doba 2-in-1 Home Office-set bestaat uit een
HD-webcam én een comfortabele headset, zodat jij met
iedereen kan praten met mooi beeld en geluid.

Duidelijk te zien
De HD-webcam maakt mooie, duidelijke beelden in
720p-resolutie. Dankzij de automatische witbalans, geeft deze
webcam strak beeld in alle lichtomstandigheden, zodat jij je
kan focussen op de vergadering.

Duidelijk te horen
Dankzij deze comfortabele headset weet je zeker dat je alles
hoort wat je team heeft te zeggen en dat zij al jouw woorden
ook goed verstaan. De dikke oorkussen verzorgen het
comfort, waardoor het niet uitmaakt als een vergadering iets
langer doorgaat dan gepland. Deze plug-and-play-set maakt
videobellen makkelijk.
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