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AECS7000
Opravljajte konferenčne klice z jasnim zvokom od koder koli
kot bi se s sogovorniki pogovarjali osebno
S prenosno napravo Philips WeCall lahko kjerkoli opravljate konferenčne klice. Ima štiri 
mikrofone in napredno funkcijo za odpravljanje odmevov za jasne pogovore, LED-
indikatorji in povezava Bluetooth® pa zagotavljajo izjemno priročno uporabo.

Najboljši po učinkovitosti zvoka in glasu
• Štirje mikrofoni za odličen zajem glasu iz vseh smeri
• Napredno odpravljanje šumov za jasen zvok
• Napredno odpravljanje odmevov za jasne pogovore
• Močan zvočnik za enostavno prepoznavanje glasov in predvajanje glasbe
• Napredna tehnologija zvoka v visoki ločljivosti prenaša naraven glas

Enostavna uporaba
• Enostavno povezovanje s pametnimi telefoni in prenosnimi računalniki Bluetooth
• Brezplačna aplikacija WeCall za hitre in intuitivne konferenčne klice
• Indikatorji stanja LED za funkcije klicev, polnjenje in utišanje zvoka
• Povezljivost USB za opravljanje klicev prek prenosnih računalnikov

Prenosno in priročno
• Tanka in kompaktna oblika omogoča prenos kamor koli
• Tanka in lahka potovalno torbica, ki jo lahko povsod nesete s sabo
• Baterija z življenjsko dobo do 8 ur in kabel USB za polnjenje



 Popolno zajemanje glasu

Štiri vsesmerni mikrofoni omogočajo 360-
stopinjsko zajemanje glasu z razdalje do 5 
metrov za jasno in naravno komunikacijo brez 
glasnega govorjenja ali naslanjanja čez zvočnik – 
tudi v najzahtevnejšem okolju.

Napredno odpravljanje šumov
Napredno odpravljanje šumov s štirimi 
vsesmernimi mikrofoni okoli zvočnika 
omogoča več uporabnikom, da se pridružijo 
pogovoru, in zagotavlja najčistejše glasove. 
Odpravlja stacionarne in nestacionarne šume 
za jasen pogovor.

Napredno odpravljanje odmevov
Zelo hitro in napredno odpravljanje odmevov 
za revolucionarne, prostoročne in popolnoma 
dvosmerne pogovore z razdalje nekaj metrov 
od zvočnika. Prilagodilni algoritem odpravlja 
odmeve in preprečuje odmevanje zaradi 
povratnega zvoka iz zvočnika v mikrofon, kar je 
primerno predvsem v zahtevnih zvočnih 
razmerah in v odmevnih prostorih, kot so 
pisarne z malo pohištva.

Zmogljiv vgrajeni zvočnik
5,1 cm zvočnik z neodimovim magnetom 
visoke občutljivosti in nizke stopnje popačenja 
s posebej zasnovanim nizkoprofilnim stožcem 
zagotavlja odziv širokega razpona in široko 
razpršen usmerjen zvok. Pogovarjajte se med 
hojo po prostoru in s kateregakoli položaja v 
prostoru brez poslabšanja kakovosti. Idealen je 
tudi za predvajanje glasbe.

Napredne zvočne tehnologije
Napredna tehnologija zvoka v visoki ločljivosti 
prenaša naraven glas

Brezhibne povezave Bluetooth

Brezhibna povezava s samodejnim 
združevanjem z iPhoni in pametnimi telefoni 
Bluetooth, računalnike in prenosnimi 
računalniki z brezžičnim dosegom do 10 
metrov.

Intuitivni konferenčni klici

Priročna aplikacija Philips WeCall vam 
omogoča upravljanje številk za konferenčne 
klice in celo vnašanje klicnih številk 
neposredno iz koledarja, zato lahko s 
pritiskom na gumb enostavno opravljate iz 
izbirate klice iz koledarja.

Vgrajeni LED-indikatorji
Indikatorji stanja LED za funkcije klicev, 
polnjenje in utišanje zvoka

Povezljivost prek USB
Povezava USB omogoča uporabo zvočnika za 
opravljanje klicev s prenosnimi računalniki s 
funkcijo Plug and Play in samodejno zaznavanje 
naprav.

Tanka in kompaktna zasnova
Konferenčni zvočnik zaradi tanke in prenosne 
zasnove lahko vzamete kamorkoli. Enostavno 
ga lahko pospravite v torbo prenosnega 
računalnika in uporabljate na poti, doma, v 
hotelski sobi ali na obisku pri poslovnem 
partnerju.

Vgrajena baterija z dolgim časom 
delovanja

Čas delovanja baterije do 8 ur za uporabo med 
klici in do 200 ur v stanju pripravljenosti. 
Priložen kabel USB omogoča izjemno 
enostavno in priročno polnjenje.

Potovalna torbica za enostavno 
prenašanje
Trpežna in izjemno lahka potovalna torbica na 
poti ščiti zvočnik ter je elegantne in 
funkcionalne zasnove za profesionalen videz.

Nagrada za 
inovativnost CES 2014
Nagrade za inovativno 
obliko in inženirske 
dosežke 2014 CES
Konferenčni zvočnik 

Bluetooth® Philips WeCall AECS7000 je 
eleganten, kompakten, vsebuje pa številne 
intuitivne in inovativne tehnologije, zato je 
idealen za opravljanje konferenčnih klicev 
s pametnim telefonom. Štirje vsesmerni 
mikrofoni in odpravljanje odmevov 
zagotavljajo jasne pogovore tudi z razdalje 
16 čevljev.
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Brezžična tehnologija Bluetooth®
• Različica: V2.1 + EDR
• Razpon: 10 m (prostor)
• Profili: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, (HFP podpira 

širokopasovni govor)

Aplikacija Philips WeCall
• Brezplačen prenos: Da, Poiščite "Philips WeCall"
• V Apple Store: Zahteva iOS 4.3 ali novejši

Združljivo z iPad
• Združljivo z: iPad, iPad 2, iPad 4, iPad Mini

Združljivost s telefoni iPhone
• Združljivo z: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5

Združljivost s predvajalniki iPod
• Združljivo z: iPod touch 3. generacije, iPod touch 4. 

generacije, iPod touch 5. generacije

Zvok
• Vgrajeni zvočniki: 1 x 5 cm
• Izhodna moč: 2 W
• Frekvenčni odziv: 140–18.000 Hz
• Razmerje signal/šum: > 75 dB

Mikrofon
• Vsesmerni mikrofoni: 4
• 360-stopinjsko zajemanje glasu: z razdalje do 5 m
• Odpravljanje šumov in odmevov

Priročnost
• Telefon z zvočnikom – prostoročno telefoniranje
• Regulacija glasnosti: Gor/dol

Napajanje
• Vhodna moč: 5 V, 1 A
• Zmogljivost baterije: 3,7 V, 1000 mAh
• Tip baterije: Litij-ionska polimerna
• Čas pogovora: Do 8 ur

Dodatna oprema
• Potovalna torbica
• Kabel USB
• vodnik za hiter začetek

Dimenzije
• Dimenzije izdelka (Š x V x G): 110 x 28 x 110 mm
• Teža izdelka (g): 182
•
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* Družba Philips ne prevzema odgovornosti v primeru kraje 
kakršnihkoli predmetov zaradi uporabe aplikacije InRange.

http://www.philips.com

