
Calisto 5200
Twój głos będzie słyszalny 

Rozmawiaj bez obaw niezależnie od tego, skąd pracujesz.

Osobiste urządzenie konferencyjne
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Plantronics Calisto 5200 to niezawodne urządzenie konferencyjne. Połączenie za pośrednictwem 
portu USB i wejścia słuchawkowego 3,5 mm umożliwia wykonywanie połączeń z komputera, 
tabletu lub urządzenia mobilnego. Możesz nawet połączyć kilka rozmów w jedną. Wyjątkowa 
jakość dźwięku Plantronics sprawia, że nie umknie Ci żadne słowo. Szybkie połączenie typu plug-
and-play oraz intuicyjny interfejs ułatwiają rozpoczęcie konferencji i kontrolowanie połączenia. 
Calisto 5200 to przenośne urządzenie konferencyjne gotowe do pracy z Tobą w każdym miejscu.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

• Możesz łatwo zarządzać połączeniami z poziomu komputera, smartfonu lub tabletu dzięki 
przewodowi 3,5 mm i łączności przez USB

• 360-stopniowy zasięg oraz aktywna redukcja hałasu otoczenia sprawiają, że jest to idealne 
rozwiązanie dla profesjonalistów pracujących mobilnie i nawiązujących połączenia w 
najróżniejszych miejscach.

• Funkcja Digital Signal Processing (DSP) zapewnia naturalne brzmienie głosu i redukcję echa

DANE TECHNICZNE

Przeznaczenie Elastyczni pracownicy, którzy pracują w biurze, domu i w podróży.

Kompatybilność z Komputer PC za pośrednictwem portu USB i urządzenia mobilne za 
pośrednictwem wejścia słuchawkowego 3,5 mm

Czas rozmów Do 30 godzin

Pojemność baterii 1000 mAh

Rodzaj baterii Niewymienny, polimerowy litowy

Mikrofon i technologie Cyfrowy mikrofon wielokierunkowy z technologią MEMS

Pasmo przenoszenia 
mikrofonu

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

Czułość mikrofonu -26 dBFS / Pa

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

Wymiary 31,1 × 108,6 mm

Przyciski odbioru/
zakończenia rozmowy

Odebranie/kończenie rozmowy, wyłączenie mikrofonu, regulacja 
głośności

Alarmy głosowe Wysoki poziom naładowania baterii, średni poziom naładowania 
baterii, niski poziom naładowania baterii, włączony, wyłączony, 
wyciszenie włączone, wyciszenie wyłączone, wyciszenie, maksymalna 
głośność, minimalna głośność

Dynamiczne 
wyciszenie mikrofonu

Tak.

Języki Do ustawienia w oprogramowaniu Plantronics Hub, obsługa 16 języków

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 5200

Waga 214,5 g (zawiera przewody USB-A i 3,5 mm)

Więcej informacji urządzeniu konferencyjnym Calisto 5200 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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NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

A Mikrofony wielokierunkowe zapewniają  
 360-stopniowy zasięg oraz aktywną  
 redukcję szumów otoczenia

B Odbieranie/kończenie połączeń, 
 kontrola głośności i wyciszanie 
 mikrofonu jednym przyciskiem

C Łatwe zarządzanie połączeniami z poziomu  
 komputera PC lub tabletu dzięki przewo- 
 dowi 3,5 mm i łączności przez USB

https://www.plantronics.com/us/
https://www.plantronics.com/us/support/
http://www.plantronics.com/pl/
http://www.plantronics.com/pl/support/contact/

