
 

 

Philips
Ηχείο συνδιάσκεψης 
WeCall με Bluetooth

Bluetooth® και USB
Ανώτερος ήχος
Ενσωματωμένη μπαταρία
Για iPhone

AECS7000
Καθαρές κλήσεις συνδιάσκεψης παντού

με ήχο σαν να βρίσκεστε στον ίδιο χώρο
Με το φορητό Philips WeCall, μπορείτε να οργανώνετε κλήσεις συνδιάσκεψης όπου κι αν 

βρίσκεστε. Διαθέτει τέσσερα μικρόφωνα και εξελιγμένη ακύρωση ηχούς για ομαλές συνομιλίες, 

ενώ οι λυχνίες LED και η συνδεσιμότητα Bluetooth® προσφέρουν απόλυτη άνεση.

Η καλύτερη απόδοση ήχου και φωνής στην κατηγορία του
• Τέσσερα μικρόφωνα για τέλεια λήψη φωνής έως και 360 μοίρες
• Προηγμένη ακύρωση θορύβου για καθαρό ήχο
• Εξελιγμένη καταστολή αντήχησης για ομαλές συνομιλίες
• Ισχυρό ηχείο για εύκολη ακρόαση φωνής και αναπαραγωγή μουσικής
• Προηγμένη τεχνολογία ήχου HD για φυσική φωνή

Ευκολία στη χρήση
• Εύκολη σύνδεση σε smartphone και φορητούς υπολογιστές με δυνατότητα Bluetooth
• Δωρεάν εφαρμογή WeCall για γρήγορες και διαισθητικές κλήσεις συνδιάσκεψης
• Ενδείξεις LED για την κατάσταση των λειτουργιών κλήσης, φόρτισης και σίγασης
• Συνδεσιμότητα USB για την πραγματοποίηση κλήσεων μέσω φορητών υπολογιστών

Φορητότητα και πρακτικότητα
• Κομψή σχεδίαση μικρού μεγέθους για υψηλή φορητότητα παντού
• Λεπτή και ελαφριά θήκη ταξιδιού για να το μεταφέρετε οπουδήποτε
• Μπαταρία με διάρκεια ζωής έως και 8 ώρες και επαναφόρτιση μέσω καλωδίου USB



 Τέλεια λήψη φωνής

Τα τέσσερα μικρόφωνα πολλών 
κατευθύνσεων επιτρέπουν τη λήψη φωνής 
σε 360 μοίρες από απόσταση έως και 5 
μέτρα, για καθαρή και φυσική επικοινωνία 
χωρίς να χρειάζεται να υψώνετε τη φωνή 
σας ή να βρίσκεστε ακριβώς πάνω από το 
ηχείο - ακόμα και στα πιο δύσκολα 
περιβάλλοντα.

Προηγμένη ακύρωση θορύβου
Η προηγμένη ακύρωση θορύβου με τέσσερα 
μικρόφωνα πολλών κατευθύνσεων γύρω 
από το ηχείο επιτρέπει τη συμμετοχή 
πολλών ατόμων στη συνομιλία και 
εξασφαλίζει ακρόαση της φωνής με τον πιο 
σαφή τρόπο. Οι στατικοί και οι μη-στατικοί 
θόρυβοι καταστέλλονται, για συνομιλία 
χωρίς θόρυβο.

Εξελιγμένη καταστολή αντήχησης
Η εξαιρετικά γρήγορη, εξελιγμένη 
καταστολή της αντήχησης προσφέρει 
επαναστατική, πλήρως αμφίδρομη συνομιλία 
hands-free σε απόσταση μερικών μέτρων 
από το ηχείο. Ένας αλγόριθμος 
προσαρμογής έχει σχεδιαστεί για την 
εξάλειψη των αντηχήσεων και την αποτροπή 
της δημιουργίας θορύβου που οφείλεται 
στην ανάδραση από το ηχείο στο 
μικρόφωνο. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι 
ιδανικό για δύσκολες συνθήκες ακουστικής 
και χώρους με αντήχηση, όπως τα γραφεία 
με λίγα έπιπλα.

Ισχυρό ενσωματωμένο ηχείο
Ηχείο 2 ιντσών υψηλής ευαισθησίας, με 
χαμηλή παραμόρφωση και μαγνήτη 
νεοδυμίου. Διαθέτει ειδικά σχεδιασμένα 
κώνο χαμηλού προφίλ, που προσφέρει 
απόκριση σε μεγάλο εύρος και 
κατευθυντικότητα ευρείας διασποράς. 
Μιλήστε ενώ περπατάτε στο δωμάτιο αλλά 

και από οποιοδήποτε σημείο του δωματίου, 
χωρίς καμία απώλεια στην ποιότητα. Ιδανικό 
επίσης για την αναπαραγωγή μουσικής.

Προηγμένες τεχνολογίες ήχου
Προηγμένη τεχνολογία ήχου HD για φυσική 
φωνή

Άψογη συνδεσιμότητα Bluetooth

Άψογη συνδεσιμότητα μέσω αυτόματης 
σύζευξης με συσκευές iPhone και 
οποιοδήποτε smartphone, επιτραπέζιο ή 
φορητό υπολογιστή με δυνατότητα 
Bluetooth, σε εύρος ασύρματης επικοινωνίας 
έως και 10 μέτρα.

Διαισθητικές κλήσεις συνδιάσκεψης

Η εύχρηστη εφαρμογή WeCall της Philips 
διαχειρίζεται αριθμούς κλήσεων 
συνδιάσκεψης και εισάγει ακόμη και 
κωδικούς πρόσβασης απευθείας από το 
ημερολόγιό σας, διευκολύνοντας σημαντικά 
την πραγματοποίηση κλήσεων και την 
πρόσβαση σε κλήσεις από το ημερολόγιο με 
το πάτημα ενός κουμπιού.

Ενσωματωμένες ενδείξεις LED
Ενδείξεις LED για την κατάσταση των 
λειτουργιών κλήσης, φόρτισης και σίγασης

Συνδεσιμότητα USB
Η συνδεσιμότητα USB σας επιτρέπει να 
χρησιμοποιήσετε το ηχείο για την 
πραγματοποίηση κλήσεων από φορητούς 

υπολογιστές με δυνατότητα plug and play και 
αυτόματου εντοπισμού συσκευής.

Κομψή σχεδίαση μικρού μεγέθους
Η κομψή, φορητή σχεδίαση σας δίνει τη 
δυνατότητα να παίρνετε το ηχείο 
συνδιάσκεψης οπουδήποτε θέλετε. Χωρά 
εύκολα στην τσάντα του φορητού 
υπολογιστή, για να το χρησιμοποιήσετε ενώ 
βρίσκεστε καθ' οδόν, ενώ εργάζεστε από το 
σπίτι ή το δωμάτιο του ξενοδοχείου, ή όταν 
επισκέπτεστε κάποιον συνεργάτη.

Ενσωματωμένη μπαταρία μεγάλης 
διάρκειας

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι έως 8 
ώρες κατά τη χρήση του ηχείου για την 
πραγματοποίηση κλήσεων και έως 200 ώρες 
σε αναμονή. Το παρεχόμενο καλώδιο USB 
προσφέρει εύκολη και πρακτική φόρτιση.

Βραβεία καινοτομίας 
CES 2014
Βραβείο πρωτοποριακής 
σχεδίασης και μηχανικής 
CES 2014
Με κομψή, πρακτική 

σχεδίαση, αλλά και πρωτοποριακές, 
εύχρηστες λειτουργίες, το ηχείο 
συνδιάσκεψης WeCall AECS7000 με 
Bluetooth® της Philips είναι ιδανικό για 
κλήσεις συνδιάσκεψης από το 
smartphone σας. Τα τέσσερα 
μικρόφωνα πολλών κατευθύνσεων και η 
ακύρωση ηχούς εξασφαλίζουν καθαρό 
ήχο ακόμη και σε απόσταση σχεδόν 5 
μέτρων.
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Χαρακτηριστικά
Ηχείο συνδιάσκεψης WeCall με Bluetooth
Bluetooth® και USB Ανώτερος ήχος, Ενσωματωμένη μπαταρία, Για iPhone
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Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®
• Έκδοση: V2.1 + EDR
• Εμβέλεια: 10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)
• Προφίλ: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, (HFP με 
υποστήριξη ομιλίας ευρείας ζώνης)

Εφαρμογή WeCall της Philips
• Δωρεάν λήψη: Και, αναζητήστε την εφαρμογή 

"Philips WeCall"
• Από το Apple Store: Απαιτείται iOS 4.3 ή νεότερη 
έκδοση

Συμβατότητα με
• Συμβατότητα με: iPad, iPad 2, iPad 4, iPad mini

Συμβατότητα με iPhone
• Συμβατότητα με: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5

Συμβατότητα με iPod
• Συμβατότητα με: iPod touch 3ης γενιάς, iPod 

touch 4ης γενιάς, iPod touch 5ης γενιάς

Ήχος
• Ενσωματωμένα ηχεία: 1 x 2"
• Ισχύς: 2 W
• Συχνότητα απόκρισης: 140 - 18.000 Hz
• Λόγος σήματος προς θόρυβο: >75 dB

Μικρόφωνο
• Μικρόφωνα πολλών κατευθύνσεων: 4
• Λήψη φωνής σε 360 μοίρες από: απόσταση έως 
και 5 μέτρα

• Ακύρωση θορύβου και αντήχησης: Και

Άνεση
• Ανοιχτή συνομιλία - μιλήστε handsfree: Και
• Έλεγχος έντασης ήχου: Επάνω/κάτω

Ρεύμα
• Είσοδος ρεύματος: 5V, 1A
• Χωρητικότητα μπαταρίας: 3,7 V, 1000mAh
• Τύπος μπαταρίας: Πολυμερών ιόντων λιθίου
• Χρόνος ομιλίας: Έως και 8 ώρες

Αξεσουάρ
• Θήκη ταξιδιού: Και
• Καλώδιο USB: Και
• Οδηγός γρήγορης έναρξης: Και

Διαστάσεις
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

110 x 28 x 110 μμ
• Βάρος προϊόντος (γρ.): 182
•
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Προδιαγραφές
Ηχείο συνδιάσκεψης WeCall με Bluetooth
Bluetooth® και USB Ανώτερος ήχος, Ενσωματωμένη μπαταρία, Για iPhone

* Η Philips δεν ευθύνεται για τυχόν κλοπές πολύτιμων αντικειμένων 
οποιουδήποτε είδους που ενδέχεται να προκληθούν από τη 
χρήση του InRange.

http://www.philips.com

