
Laat uw stem horen 

Spreek vol vertrouwen, waar u ook werkt.

Persoonlijke speakerphone

Calisto 5200
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Vergader met vertrouwen via de telefoon met de draagbare Plantronics Calisto 5200-speakerphone. 
De USB- en 3,5mm-connectiviteit stellen u in staat om gesprekken te voeren vanaf uw pc, tablet 
of mobiele telefoon. U kunt zelfs meerdere gesprekken samenvoegen. Dankzij de kenmerkende 
Plantronics-audiokwaliteit mist u geen woord. Met eenvoud door plug-and-play en een intuïtieve 
interface is het gemakkelijk om de vergadering te beginnen en te beheren. Waar uw werk u ook 
naartoe brengt, de draagbare Calisto 5200-speakerphone is klaar wanneer u dat bent.

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

• Beheer eenvoudig oproepen vanaf uw pc, smartphone of tablet met 3,5mm-kabel 
en USB-connectiviteit

• Heeft een dekking van 360 graden en vermindert achtergrondgeluiden, wat ideaal is voor 
mobiele zakelijke gebruikers die in verschillende omgevingen moeten bellen

• Digitale signaalverwerking (DSP) zorgt voor een natuurlijk stemgeluid en echo-onderdrukking

SPECIFICATIES

Ideaal voor Flexibele zakelijke professionals die hun tijd verdelen 
tussen kantoor, thuiskantoor en reizen

Compatibel met Pc en tablet via USB, en mobiele telefoons via 3,5 mm

Gesprekstijd Maximaal 30 uur

Batterijcapaciteit 1000 mAh

Batterijtype Oplaadbaar, niet-vervangbaar, lithium-polymeer

Microfoon en technologie Digitale omnidirectionele MEMS-microfoon

Frequentie van de microfoon Respons pc-breedband tot 6,8 kHz, full-duplex audio, 
echo-onderdrukking

Microfoongevoeligheid -26 dBFS/Pa

Afstand microfoonbereik  
voor stem 

Speakerphone voor groep (classificatie van 1 tot 3 meter)

Afmetingen 31,1 x 108,6 mm

Gespreksknoppen Gesprek aannemen/beëindigen, mute en volumeregeling

Gesproken meldingen Batterij vol, half leeg, leeg, ingeschakeld, uitgeschakeld, 
mute aan, mute uit, gemute, volume maximaal,  
volume minimaal

Dynamisch muten Ja

Talen Configuratie mogelijk met Plantronics Hub-software, 
ondersteunt 16 talen

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

Model Calisto 5200

Gewicht 214,5 gram (inclusief USB-A en 3,5 mm)

Ga voor meer informatie over de Calisto 5200 of andere producten naar plantronics.com

PLANTRONICS KLANTENSERVICE

Toonaangevende internationale service en ondersteuning door Plantronics.

plantronics.com/contactsupport

Calisto 5200

BELANGRIJKE FUNCTIES

A Omnidirectionele microfoons bieden  
  Ruimtedekking van 360 graden 

met actieve onderdrukking van 
achtergrondgeluid

B  Met één druk op de knop oproepen 
beantwoorden/beëindigen

C Eenvoudig oproepen beheren vanaf de 
 pc, smartphone of tablet met 3,5mm- 
 kabel en USB-connectiviteit
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