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Soundstation 2EX

Producent Polycom

Polycom SoundStation 2 non-ex to przewodowy telefon konferencyjny, dedykowany do pracy w małych i średnich pomieszczeniach

konferencyjnych, umożliwiający obsługę spotkań dla maksymalnie 10 uczestników.

Najwyższa jakość dźwięku

Technologia dźwięku Polycom Acoustic Clarity dostarcza najwyższą jakość dźwięku i umożliwia naturalną, swobodną komunikację

w trybie full-duplex. Trzy wbudowane mikrofony o zasięgu do 3 metrów, wyszukują głos osoby mówiącej i pozostawiają aktywnym

mikrofon najbliższy osoby mówiącej, wyciszając dźwięk zbierany przez pozostałe mikrofony. System redukuje jednocześnie

pozostałe odgłosy dochodzące z pomieszczenia, takie jak hałas klimatyzacji, czy szum projektora. Transmisja głosu jest odporna na

zakłócenia generowane przez telefony komórkowe i pozostałe urządzenie bezprzewodowe.

Wiele możliwości podłączenia

Polycom SoundStation 2 non-ex przeznaczony jest do pracy na linii analogowej. Może pracować również jako telefon wewnętrzny w

porcie analogowym centrali lub podłączony do bramki VoIP. Dodatkowo, gniazdo 2.5mm umożliwia podłączenie SoundStation 2 do

urządzenia mobilnego lub komputera, co pozwala na prowadzenie rozmów przez łącza GSM lub komputerowe aplikacje VoIP.

Prosta obsługa

Duży, czytelny wyświetlacz ułatwia dostęp do wszystkich funkcji telefonicznych aparatu, a także dostęp do informacji takich jak:

numer wybierany, prezentację numeru przychodzącego, stan i długość rozmowy.

Specyfikacja:

Czytelny wyświetlacz z identyfikacją numerów

Trzy wbudowane mikrofony o zasięgu do 3 metrów

Możliwość podłączenia do telefonu komórkowego, komputera, tabletu, dzięki opcjonalnym kablom

Komfortowe rozmowy w trybie głośnomówiącym do 10 uczestników telekonferencji

System głośnomówiący full duplex z systemem poprawy jakości głosu (Acoustic Clarity Technology)

Ograniczanie zakłóceń ze strony telefonów komórkowych i pozostałych urządzeń bezprzewodowych

Automatycznie redukcja zakłóceń i odgłosów w tle - takich jak szum wentylatorów, komputerów, klimatyzacji - czystszy dźwięk i

bardziej efektywna rozmowa dzięki technologii Dynamic Noise Reduction

Łatwa, bezproblemowa instalacja

Gwarancja: 12 miesięcy

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl
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