
 

 

Philips
ลำโพงสำหรับการประชุม 
WeCall Bluetooth

Bluetooth® และ USB
พลังเสียงคุณภาพเยี่ยม
แบตเตอรี่ในตัวเครื่อง
สำหรับ iPhone

AECS7000
การประชุมทางโทรศัพท์ให้เสียงชัดเจนทำได้ทุกแห่ง

ราวกับได้เจอกัน
ดำเนินการประชุมทางโทรศัพท์ได้ทุกที่ด้วย Philips WeCall แบบพกพา ที่มีไมโครโฟนสี่ชิ้น 
และระบบขจัดเสียงสะท้อนขั้นสูงเพื่อการสนทนาที่ราบรื่น พร้อมสัญญาณไฟ LED 
และการเชื่อมต่อ Bluetooth® เพื่อเพิ่มความคล่องตัวถึงขีดสุด

ประสิทธิภาพเสียงและคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด
• ไมโครโฟนสี่ชิ้นสำหรับการรับเสียงที่สมบูรณ์แบบ 360 องศา
• การขจัดเสียงรบกวนขั้นสูงเพื่อเสียงที่ชัดเจน
• ระบบป้องกันเสียงก้องขั้นสูงเพื่อการสนทนาที่ราบรื่น
• ลำโพงทรงพลังเพื่อการฟังและเล่นเพลงอย่างง่ายดาย
• เทคโนโลยีเสียงแบบ HD ขั้นสูงเพื่อเสียงที่เป็นธรรมชาติ
ใช้งานง่าย
• เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนและแลปทอปที่เปิดใช้งาน Bluetooth ได้อย่างง่ายดาย
• แอป WeCall สำหรับการประชุมทางโทรศัพท์ที่ใช้งานได้สะดวก และรวดเร็วที่มีให้ใช้ฟรี
• สัญญาณไฟ LED แสดงสถานะฟังก์ชันการโทร การชาร์จ และปิดเสียง
• การเชื่อมต่อ USB สำหรับการโทรผ่านแลปทอป
สามารถพกพาได้และสะดวกสบาย
• การออกแบบที่บาง และกะทัดรัดเพื่อให้พกพาไปใช้ได้ทุกที่
• กล่องเก็บสำหรับเดินทางที่บาง และเบาพกพาไปได้ทุกที่
• แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ถึง 8 ชั่วโมงและการชาร์จด้วยสาย USB



 การรับเสียงที่สมบูรณ์แบบ

ไมโครโฟนรับเสียงรอบทิศทางสี่ชิ้นทำให้สามาร
ถรับเสียงแบบ 360 องศาได้ไกลสุด 5 เมตร 
เพื่อการสื่อสารที่ชัดเจน 
และเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องตะโกนหรือก้มตัว
ไปใกล้ๆ ลำโพง 
แม้ว่าจะอยู่สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยก็ตาม

การขจัดเสียงรบกวนขั้นสูง
การขจัดเสียงรบกวนขั้นสูงพร้อมมีไมโครโฟนรั
บเสียงรอบทิศทางสี่ชิ้นรอบลำโพงทำให้สามารถ
เข้าร่วมการสนทนาได้หลายคน 
และให้เสียงที่ฟังได้อย่างชัดเจนที่สุด 
ป้องกันเสียงรบกวนแบบหยุดนิ่งและเคลื่อนไหว
เพื่อการสนทนาที่ปราศจากเสียงรบกวน

ระบบป้องกันเสียงก้องขั้นสูง
ระบบป้องกันเสียงก้องขั้นสูงและรวดเร็วที่ปฏิวัติ
การใช้งานแบบแฮนด์ฟรี 
การสนทนาแบบสองทิศทางห่างจากลำโพงเพียง
สองสามเมตร 
การปรับรูปแบบที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อขจั
ดเสียงก้อง 
และป้องกันเสียงหวีดแหลมจากลำโพงกับไมโค
รโฟน 
โดยเหมาะอย่างยิ่งกับสภาพเสียงที่ไม่เอื้ออำนว
ย และห้องที่มีเสียงก้อง เช่น 
สำนักงานที่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่กี่ชิ้น

ลำโพงในตัวที่ทรงพลัง
ลำโพงแม่เหล็กนีโอไดเมียมความไวสูง 
ความผิดเพี้ยนต่ำ สูง 2 นิ้ว 
ได้รับการออกแบบพิเศษเป็นทรงกรวยหน้ากว้าง
เพื่อผลรับการตอบสนองหลายระดับ 
และการกระจายเสียงรอบทิศทาง 
พูดคุยขณะเดินไปรอบๆ ห้อง 
และจากทุกที่ภายในห้องโดยไม่ทำให้คุณภาพเสี
ยงลดลง หรือเล่นเพลงได้อย่างสมบูรณ์แบบ

เทคโนโลยีเสียงขั้นสูง
เทคโนโลยีเสียงแบบ HD 
ขั้นสูงเพื่อเสียงที่เป็นธรรมชาติ

การเชื่อมต่อ Bluetooth ที่ราบรื่น

การเชื่อมต่อที่ราบรื่นผ่านทางการจับคู่อัตโนมัติ
กับ iPhone และสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ 
และแลปทอปที่เปิดใช้งาน Bluetooth 
โดยมีระยะห่างแบบไร้สายสูงสุด 10 เมตร

การประชุมทางโทรศัพท์ที่ใช้งานได้สะด
วก

แอพ WeCall จาก Philips 
ช่วยจัดการหมายเลขการประชุมทางโทรศัพท์ 
และสามารถป้อนรหัสเข้าใช้งานได้โดยตรงจาก
ปฏิทินของคุณ ทำให้การโทรออก 
และเข้าใช้งานการโทรจากปฏิทินของคุณทำได้
ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว

สัญญาณไฟ LED ภายในตัว
สัญญาณไฟ LED แสดงสถานะฟังก์ชันการโทร 
การชาร์จ และปิดเสียง

การเชื่อมต่อ USB
การเชื่อมต่อ USB 
ทำให้คุณสามารถใช้ลำโพงเพื่อการโทรจากแล
ปทอปด้วยฟังก์ชัน พลักแอนด์เพลย์ 
และการตรวจจับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ

การออกแบบที่บาง และกะทัดรัด
การออกแบบที่บาง 
และพกพาได้ช่วยให้คุณนำลำโพงสำหรับการป
ระชุมไปได้ทุกที่ที่คุณต้องการ 
ใส่ลงในกระเป๋าแลปทอปของคุณได้สะดวกเพื่อ
นำไปใช้งานได้ทุกที่ทั้งทำงานที่บ้าน 
ห้องของโรงแรม หรือไปติดต่อหุ้นส่วนทางธุรกิจ

พลังแบตเตอรี่ที่ยาวนานภายในตัว

แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ถึง 8 ชั่วโมงเมื่อใช้ประชุม 
และสแตนด์บายได้ถึง 200 ชั่วโมง สาย USB 
ที่มีให้ก็ช่วยให้คุณชาร์จไฟได้อย่างสะดวกสบาย

กล่องเก็บสำหรับเดินทางเพื่อให้ง่ายต่อก
ารเดินทาง
กล่องเก็บสำหรับเดินทางที่ทนทาง 
และเบาช่วยป้องกันลำโพงขณะเดินทาง 
พร้อมการออกแบบที่หรูหรา 
และใช้งานได้ดีเพื่อภาพลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพ
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กะทัดรัดเต็มไปด้วยความสร้างสรรค์ 
ลำโพงสำหรับการประชุมทางโทรศัพท์ 
Philips WeCall Bluetooth® รุ่น AECS7000 
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุมทางโทรศั
พท์ด้วยสมาร์ทโฟนของคุณ ไมโครโฟน 
Omni-directional (รับเสียงได้รอบทิศทาง) 
สี่ตัว 
และการขจัดเสียงก้องที่ให้เสียงชัดเจนแม้ห่
างออกไป 16 ฟุต
AECS7000/00

ไฮไลต์
ลำโพงสำหรับการประชุม WeCall Bluetooth
Bluetooth® และ USB พลังเสียงคุณภาพเยี่ยม, แบตเตอรี่ในตัวเครื่อง, สำหรับ iPhone
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Bluetooth® ที่มีเทคโนโลยีไร้สาย
• เวอร์ชัน: V2.1 + EDR
• ช่วง: 10 ม. (พื้นที่ว่าง)
• โปรไฟล์: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, (HFP 

รองรับการสนทนาแบบ Wideband )
Philips WeCall App
• ดาวน์โหลดฟรี: ผ่านการรับรอง, ค้นหา "Philips 

WeCall"
• จาก Apple Store: ต้องมี iOS 4.3 หรือใหม่กว่า
สามารถใช้ร่วมกับ iPad ได้
• สามารถใช้งานได้กับ: iPad, iPad 2, iPad 4, iPad mini
ใช้ร่วมกับ iPhone ได้
• สามารถใช้งานได้กับ: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 

4S, iPhone 5
ใช้ร่วมกับ iPod ได้
• สามารถใช้งานได้กับ: iPod touch 3rd generation, 

iPod touch 4th generation, iPod touch 5th 
generation

เสียง
• ลำโพงภายในตัว: 1 x 2"
• พลังขับเสียง: 2W
• การตอบสนองต่อความถี่: 140 -18,000 เฮิร์ตซ์
• อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: >75dB

ไมโครโฟน
• ไมโครโฟนรับเสียงรอบทิศทาง: 4
• รับเสียง 360 องศาจาก: ระยะห่าง 5 เมตร
• การตัดเสียงรบกวนและเสียงก้อง: ผ่านการรับรอง
สะดวกสบาย
• สปีกเกอร์โฟน - สนทนาแบบแฮนด์ฟรี: 

ผ่านการรับรอง
• การควบคุมระดับเสียง: ขึ้น/ลง
กำลังไฟ
• กำลังไฟฟ้า: 5V, 1A
• ความจุแบตเตอรี่: 3.7V, 1000mAh
• ประเภทแบตเตอรี่: Lithium Ion Polymer
• เวลาสนทนา: สูงถึง 8 ชั่วโมง
อุปกรณ์เสริม
• กล่องเก็บสำหรับเดินทาง: ผ่านการรับรอง
• สายเคเบิล USB: ผ่านการรับรอง
• คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: ผ่านการรับรอง
ขนาด
• ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

110 x 28 x 110 มม.
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ก.): 182
•

AECS7000/00

รายละเอียดเฉพาะ
ลำโพงสำหรับการประชุม WeCall Bluetooth
Bluetooth® และ USB พลังเสียงคุณภาพเยี่ยม, แบตเตอรี่ในตัวเครื่อง, สำหรับ iPhone

* Philips ไม่รับผิดชอบต่อการถูกขโมยสิ่งมีค่าใดๆ ทีอ่าจเกิดจากการใช้ 
InRange
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