Calisto 3200
Vergader met vertrouwen
Horen en gehoord worden, zelfs wanneer u extern werkt.

Persoonlijke speakerphone

Calisto 3200
Nu kunt u van elke ruimte op uw externe locatie een vergaderruimte maken dankzij de
kristalheldere geluidskwaliteit en het plug-and-play-gemak van de Plantronics Calisto 3200
speakerphone. Een 360˚-microfoon biedt een heldere, rijke spraakkwaliteit en betrouwbare
USB-connectiviteit, geïntegreerde snoeropbergmogelijkheden en een handig reisetui, waardoor
u het gesprek snel en eenvoudig kunt starten. Vergader met vertrouwen wanneer u extern
werkt met de Calisto 3200 speakerphone.

BELANGRIJKE FUNCTIES

BELANGRIJKSTE FUNCTIES
A

B

• Plug-and-play USB-aansluiting en handig snoerbeheer
• Dankzij de intuïtieve bediening en dynamische mutemeldingen kunt u eenvoudig de
controle houden over uw gesprekken

C

A	Met één druk op de knop oproepen

beantwoorden/beëindigen, het volume
regelen, in het snoer

• Eersteklas pc-breedbandaudio met microfoon met ruisonderdrukking en digitale
signaalverwerking (DSP) voor een natuurlijker spraakgeluid
• Full-duplex audio-ondersteuning zorgt voor een natuurlijk, vol geluid waardoor het klinkt
alsof u zich in dezelfde ruimte bevindt
• Ontwikkeld voor UC-applicaties en softphones van Avaya, Cisco, IBM, Microsoft en meer

B Omnidirectionele microfoon voor full-

duplex audio van topkwaliteit met
dekking van 360 graden
C	Compatibel met een Kensington®-slot

SPECIFICATIES
Ideaal voor

Zakelijke professionals die werken vanuit een
thuiskantoor of externe locatie

Compatibel met

pc via USB

Frequentierespons van
de microfoon

Pc-breedband tot 6,8 kHz, full-duplex audio,
echo-onderdrukking

Afstand microfoonbereik
voor stem

Speakerphone voor groep (classificatie 1 tot 3 meter)

Gespreksknoppen

Gesprek aannemen/beëindigen, mute en volumeregeling

Gesproken meldingen

Muten aan, muten uit, gemutet, maximaal volume,
minimaal volume

Dynamisch muten

Ja

Ondersteunde toepassingen

Alleen voor Plantronics Hub Desktop
Plantronics Manager Pro-rapportage: Assetbeheer
en -implementatie en Gesprekskwaliteit en -analyses
(alleen Gemeenschappelijke actie)

Model

Calisto 3200

Gewicht

194 gram

voor extra veiligheid

Ga voor meer informatie over de Calisto 3200 of andere producten naar plantronics.com
PLANTRONICS KLANTENSERVICE
Toonaangevende internationale service en ondersteuning door Plantronics.
plantronics.com/contactsupport
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