CALISTO 7200
Świetna jakość dźwięku do małych
sal konferencyjnych.
Z myślą o małych przestrzeniach i dużych oczekiwaniach.

Zaawansowany zestaw konferencyjny

KARTA PRODUKTU

CALISTO 7200
Jeśli potrzebujesz doskonałej jakości dźwięku w małych pomieszczeniach konferencyjnych,
wybierz zestaw Calisto 7200. Jest on zawsze gotowy do pracy dzięki czterem mikrofonom
kierunkowym z technologią MEMS o zasięgu 360°, które stłumią niechciane odgłosy otoczenia,
możliwości połączenia poprzez USB i Bluetooth®, a także sterowaniu dotykowemu.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE
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A Cztery mikrofony kierunkowe z

technologią MEMS zapewniają
zasięg 360°
B Funkcja anulowania połączenia

Bluetooth umożliwia usunięcie
niechcianych urządzeń
C Linka blokująca utrzymuje

urządzenie na swoim miejscu w
salach konferencyjnych
D Łatwa łączność przez USB i Bluetooth

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE
• Uproszczone zarządzanie połączeniami za pomocą dotykowego panela umożliwia
odbieranie lub kończenie połączeń, wyciszanie i regulowanie głośności w komputerze
lub smartfonie.
• Cztery mikrofony kierunkowe z technologią MEMS zapewniają krystalicznie czysty dźwięk,
aktywując się w zależności od tego, skąd dochodzi głos.
• Zasięg 360° oraz aktywna redukcja hałasu otoczenia sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie
dla profesjonalistów pracujących mobilnie i rozmawiających z różnych miejsc.
• Szerokopasmowy sygnał audio z komputera oraz technologia cyfrowego przetwarzania
sygnału (DSP) zmniejszają liczbę przerwanych połączeń, a pogłos jest eliminowany dzięki
funkcji redukcji echa akustycznego (AEC).
• Sprzedawane osobno w formie usługi SaaS oprogramowanie Plantronics Manager Pro
zapewnia działowi IT informacje na temat użytkowania urządzeń, pozwala na monitorowanie
sprzętu oraz aktualizowanie jego oprogramowania.
DANE TECHNICZNE
Przeznaczenie

Dla użytkowników korzystających z komputerów lub urządzeń
przenośnych Bluetooth do zamiany dowolnej przestrzeni pracy w małą
salę konferencyjną dla maksymalnie sześciu osób.

Kompatybilność z

Windows® lub Mac OS

Częstotliwość
bezprzewodowa

Bluetooth 4.1

Czas rozmów

Do 6,5 godziny rozmów

Jakość dźwięku

Przesył przez USB: do 11 kHz
Odbiór przez USB: do 14 KHz
Odbiór przez Bluetooth A2DP: do 14 KHz (próbkowanie 44,1 lub 48 KHz)
Profil zestawu głośnomówiącego Bluetooth: do 7 KHz
Profil zestawu słuchawkowego Bluetooth: 3,5 KHz
Wychwytuje głos z każdego miejsca w promieniu do 3 metrów
oraz zapewnia doskonałą jakość dźwięku i tłumi pogłos. Technologia
czterech mikrofonów kierunkowych gwarantuje doskonałą eliminację
echa oraz umożliwia transmisję dźwięku w trybie full-duplex.

Środowisko

Ochrona IP64 zapewnia odporność na wodę i kurz

Model

P7200: certyfikowany dla aplikacji Skype for Business. Zaprojektowany
dla aplikacji UC oraz softfonów firm Avaya, Cisco, Skype i innych.

Waga

270 g

Więcej informacji na temat urządzenia Calisto 7200 i innych produktów
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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