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UH34 e UH34 Lite

Fone de ouvido com fio USB da Yealink
UH34: Almofadas de couro     UH34 Lite: Almofadas de espuma

O Yealink UH34/UH34 Lite, disponível em áudio monaural (UH34/UH34 Lite 
Mono) e binaural (UH34/UH34 Lite Dual), é um fone de ouvido USB profissio-
nal com fio e áudio extremamente nítido. O UH34/UH34 Lite oferece um for-
mato leve e confortável de usar, inclusive por um dia inteiro de trabalho. Ele é 
adequado para funcionários que passam muito tempo usando fones de ouvido 
para comunicações por voz. Oferecido com o software Yealink USB Connect e 
a plataforma de gerenciamento de dispositivos/serviço de nuvem da Yealink, 
é fácil verificar as informações do dispositivo e atualizar o firmware de um ou 
vários fones de ouvido UH34/UH34 Lite.

Conectividade simples e flexível

Vem pronto para uso, com uma configuração plug-and-play USB para conectivida-
de ao PC. Tenha uma experiência de chamada confiável com clientes de software. 
Faça a combinação perfeita com telefones IP da Yealink para uma qualidade de 
áudio otimizada.  

Experiência de áudio incomparável

Desenvolvido para chamadas e músicas, o UH34/UH34 Lite está equipado com 
um alto-falante com alta relação sinal-ruído e um design de cavidade independen-
te. O cancelamento de ruído passivo cria conversas mais produtivas e nítidas com 
ruídos de fundo reduzidos. 

Ultraleve, conforto para usar o dia todo

Projetado para oferecer conforto com almofadas macias e materiais ultraleves, o 
UH34/UH34 Lite é 10%~30%* mais leve que outros fones de ouvido da mesma ca-
tegoria. Seu design ergonômico o torna confortável o bastante para teleconferência 
longas e uso o dia inteiro. (*Dados de testes fornecidos pelo Yealink Lab)

UH34/UH34 Lite Mono Teams
UH34/UH34 Lite Mono UC

UH34/UH34 Lite Dual Teams
UH34/UH34 Lite Dual UC

Conexão

* Ao utilizar o UH34 em algumas plataformas de comunicação não certificadas, como mínimo, ele funciona apenas como áudio.

Controle intuitivo

O controle portátil com indicador LED proporciona acesso mais fácil aos principais 
recursos de controle de chamadas, incluindo atender a chamadas, encerrar cha-
madas, rejeitar chamadas e ativar/desativar o áudio de chamadas.  
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Especificações

Recursos principais

• Plug-and-play

- Conectividade USB com telefones IP da Yealink, 

incluindo o T41S/T42S/T46S/T48S/T42U/T43U/

T46U/T48U/T53/T53W/T54W/T57W/T58A/VP59 

(os telefones T41S/T42S/T46S/T48S devem ser 

atualizados para a versão 82 ou superior)

• Desempenho de voz em HD/alto-falante de banda 

larga

• Microfone com cancelamento de ruído e 

cancelamento de ruído passivo

• A tecnologia ActiveProtection protege os usuários 

contra lesões acústicas

• Indicador LED integrado e toque de aviso

• Braço em arco flexível em 320° para ajuste fácil sem 

rompimento

• Conexões opcionais para o UH34: USB-C, conector 

de 3,5 mm

Gerais

• Comprimento do cabo do fone de ouvido: 1,2 m 

(do fone de ouvido até a unidade de controle de 

chamadas)

• Comprimento do cabo USB: 0,9 m (da unidade de 

controle de chamada até a conexão USB)

• Sistemas operacionais compatíveis: 

Microsoft Windows® 8/8.1/10, Apple Mac OS

• Cor: preto

• Peso: UH34 Mono: 82.5 g / UH34 Dual: 118 g

• Temperatura de armazenamento: -30 °C to +70 °C

• Temperatura de operação: -10 °C to +50 °C

Microfone

• Tipo de microfone: unidirecional ECM

• Faixa de resposta de frequência do microfone: 

100 Hz-10 kHz

• Largura de banda do microfone: banda larga

• Sensibilidade do microfone:  -44.0 dB re. 1 V/Pa

Alto-falante

• Tamanho do alto-falante: 28mm

• Sensibilidade do alto-falante: 93 dB SPL a1 kHz

• Faixa de resposta de frequência do alto-falante: 20 
Hz-20 kHz

• Impedância do alto-falante: 32 Ω a 1,0 kHz

• Potência de entrada do alto-falante: 10 mW máx.

• Largura de banda do alto-falante: banda larga

Gerenciamento simples de chamadas 

• Atender/encerrar/rejeitar/colocar em espera uma 

chamada

• Aumentar/Diminuir volume

• Mudo do microfone

• Rediscagem de última chamada realizada

Características de embalagem

• Conteúdo da embalagem:

- Fone de ouvido UH34 Mono/UH34 Dual/UH34 Lite 

Mono/UH34 Lite Dual

(UH34 com almofadas de couro/UH34 Lite com 

almofadas de espuma)

- Guia de Início Rápido

• Quantidade/CTN: 20 PCS

• Peso liquido /CTN: UH34 Mono: 2.870 kg / UH34 

Dual: 3.486 kg / UH34 Lite Mono: 2.790 kg / UH34 

Lite Dual: 3.326 kg

• Peso bruto/CTN: UH34 Mono: 3.576 kg / UH34 

Dual: 4.202 kg / UH34 Lite Mono: 3.496 kg / UH34 

Lite Dual: 4.042 kg

• Tamanho da caixa de presente: 170 mm*195 mm*63 

mm

• Caixa de papelão: 345 mm*325 mm*400 mm

Certificaciones

IC

Sobre a Yealink

A Yealink (código na bolsa de valores: 300628) é uma marca global especializada em soluções de videoconferências, comunicações 

por voz e colaboração com qualidade superior, tecnologia inovadora e experiência fácil de usar. Como uma das melhores fornecedoras 

em mais de 140 países e regiões, a Yealink é a n° 1 no ranking de participação no mercado global de remessas de telefones SIP 

(Relatório do Prêmio de Liderança Global em Excelência no Crescimento de Telefones IP Desktop, Frost & Sullivan, 2019).
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Suporte Técnico

Visite o Yealink WIKI (http://support.yealink.com/) para downloads de firmware, documentos do produto, FAQ e muito mais. Para um

melhor serviço, recomendamos que você use o sistema Yealink Ticketing (https://ticket.yealink.com) para enviar todos os seus 

problemas técnicos.
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