
PRODUCTINFORMATIE

CALISTO 7200
Uitstekende audioprestaties in 
vergaderruimten voor kleine groepen.
Ontworpen voor kleine ruimten en hoge verwachtingen.

Premium speakerphone
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CALISTO 7200

A Vier MEMS-directionele microfoons 
 bieden een dekking van 360°

B Met de bluetooth-wisfunctie verwijdert 
 u ongewenste apparaten

C Het vergrendelingsmechanisme  
 zorgt ervoor dat het apparaat op zijn 
 plaats blijft staan

D Eenvoudig aan te sluiten via USB 
 en bluetooth

Als u uitzonderlijke vergaderprestaties nodig hebt in een vergaderruimte voor kleine groepen, 

gebruik dan de Calisto 7200. Deze bevat vier MEMS-directionele microfoons die een dekking van 

360˚ bieden en ongewenste geluiden wegfilteren. Daarnaast biedt de speakerphone USB- en 

bluetooth-connectiviteit, beschikt hij over aanraakgevoelige bedieningselementen en is hij altijd 

klaar voor gebruik.

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

• Vereenvoudig het beheer van uw vergaderingen met intuïtieve bedieningselementen voor 
het beantwoorden/beëindigen van oproepen en de volumeregeling op uw pc of smartphone.

• Vier MEMS-directionele microfoons zorgen voor kristalhelder geluid doordat ze worden 
geactiveerd in de richting van de stem van de spreker.

• Dekking van 360˚ met actieve ruisonderdrukking, ideaal voor mobiele zakelijke gebruikers 
die in verschillende omgevingen willen bellen.

• Pc-breedbandaudio en digitale signaalverwerking (DSP) verminderen het wegvallen van 
geluid en de akoestische echo-onderdrukking (AEC) elimineert echo.

• Met Plantronics Manager Pro Software-as-a-Service, dat apart wordt verkocht, krijgt de 
IT-afdeling inzicht in het apparaatgebruik en voorraadbeheer en kan firmware-updates 
uitvoeren zodra deze beschikbaar komen.

SPECIFICATIES

Ideaal voor Pc-gebruikers en mobiele gebruikers met bluetooth – maakt van 
elke werkruimte een vergaderruimte voor kleine groepen van 
maximaal zes personen 

Compatibel met Windows® of Mac OS

Draadloze frequentie Bluetooth v4.1

Gesprekstijd Gesprekstijd tot wel 6,5 uur

Geluidsprestatie USB verzenden: tot 11 KHz audiobandbreedte

USB ontvangen: tot 14 KHz audiobandbreedte

Bluetooth A2DP ontvangen: tot 14 KHz audiobandbreedte 
(44,1 of 48 KHz sampling)

Bluetooth-handsfreeprofiel: tot 7 KHz audiobandbreedte

Bluetooth-headsetprofiel: 3,5 KHz audiobandbreedte

Biedt 360˚ horizontaal bereik tot 3 meter met uitstekende ruis- en 
echo-onderdrukking. Array met vier microfoons biedt superieure 
echo-onderdrukking en full duplex audio.

Omgeving Stof- en waterbestendig volgens klasse IP64

Model P7200: gecertificeerd voor Skype for Business. Ontwikkeld voor 
UC-applicaties en softphones van Avaya, Cisco, Skype en andere.

Gewicht 0,84 lbs/380 g

Voor meer informatie over de Calisto 7200 of andere producten, 

gaat u naar plantronics.com

PLANTRONICS KLANTENSERVICE

Toonaangevende internationale service en ondersteuning door Plantronics.

plantronics.com/support

BELANGRIJKE FUNCTIES
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