Calisto 3200
Gwarancja wysokiej jakości dźwięku podczas konferencji
Optymalna transmisja głosu — również w przypadku pracy zdalnej.

Osobiste urządzenie konferencyjne

Calisto 3200
Dzięki krystalicznie czystemu dźwiękowi i łatwemu połączeniu typu plug-and-play osobisty
urządzenie konferencyjne Plantronics Calisto 3200 przekształci każde pomieszczenie w pokój
konferencyjny. Mikrofon dookólny zapewnia wyraźny dźwięk wysokiej jakości, a niezawodna
łączność USB, wbudowany schowek na przewód oraz poręczne etui podróżne umożliwiają szybkie
i łatwe rozpoczęcie konferencji. Urządzenie Calisto 3200 zapewnia wysoką jakością dźwięku
podczas konferencji, również w przypadku pracy zdalnej.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

A

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE
B

• Połączenie USB typu plug-and-play USB i wygodnie zarządzanie przewodami
• Intuicyjne sterowanie i dynamiczny alert informujący o wyłączonym mikrofonie ułatwiają
zarządzanie połączeniami.

C

A	Odbieranie/kończenie połączeń,

kontrola głośności i wyciszanie
mikrofonu jednym przyciskiem
B	Mikrofon dookólny z technologią

full-duplex, wysokiej jakości dźwięk
przestrzenny pokrywający całą salę
C	Zgodność z blokadą Kensington®

zapewniająca dodatkowe zabezpieczenie

• Obsługa wysokiej jakości szerokopasmowego sygnału audio z komputera, redukcja szumów
otoczenia oraz funkcja Digital Signal Processing (DSP) zapewniają naturalne brzmienie głosu
• Obsługa technologii dźwięku full-duplex zapewniająca naturalne brzmienie
• Zaprojektowany dla aplikacji do komunikacji zintegrowanej (UC) oraz softfonów firm Avaya,
Cisco, IBM, Microsoft i innych
DANE TECHNICZNE
Przeznaczenie

Pracownicy firm pracujący w domu lub zdalnie.

Kompatybilność z

Komputer PC przez USB

Pasmo przenoszenia mikrofonu

Szerokopasmowy dźwięk z komputera do 6,8 kHz,
technologia full-duplex, eliminacja echa

Zasięg mikrofonu

Urządzenie konferencyjne dla grup (zasięg od 1 do 3 m)

Przyciski odbioru/zakończenia
rozmowy

Odebranie/kończenie rozmowy, wyłączenie mikrofonu,
regulacja głośności

Alarmy głosowe

Wyciszenie włączone, wyciszenie wyłączone, wyciszenie,
maksymalna głośność, minimalna głośność

Dynamiczne wyciszenie
mikrofonu

Tak.

Obsługiwane aplikacje

Wyłącznie oprogramowanie komputerowe Plantronics Hub
Pakiety Plantronics Manager Pro Asset Management and
Adoption, Call Quality and Analytics, Health and Safety
(wyłącznie na potrzeby raportów Common Action)

Model

Calisto 3200

Waga

194 g

Więcej informacji o słuchawkach Calisto 3200 i innych produktach firmy Plantronics można
znaleźć na stronie plantronics.com
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA FIRMY PLANTRONICS
Firma Plantronics zapewnia wiodące w branży wsparcie serwisowe i techniczne dostępne na
całym świecie. plantronics.com/contactsupport
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