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говорител WeCall

Bluetooth® и USB
Превъзходен звук
Вградена батерия
За смартфон

AECS7000E
Провеждайте конферентни разговори с кристално качество 
навсякъде

които звучат сякаш си говорите лично
Провеждайте конферентни разговори навсякъде с преносимата Philips WeCall. Тя е оборудвана 

с четири микрофона и подобрено премахване на ехото за гладки разговори, докато 

светодиодните индикатори и Bluetooth® свързаността ви предлагат максимално удобство.

Най-добри в класа си характеристики на звук и глас
• Четири микрофона за идеално улавяне на гласа в 360 градуса
• Разширени възможности за премахване на ехото за ясен звук
• Разширени възможности за премахване на ехото за гладки разговори
• Мощни говорители за лесно чуване на гласовете и възпроизвеждане на музика
• Авангардна HD аудио технология за естествен глас

Лесна употреба
• Лесно свързване към смартфони и лаптопи с активиран Bluetooth
• Приложение Free WeCall за бързи и интуитивни конферентни разговори
• LED индикатори за състояние за разговори, зареждане и изключване на звука
• USB свързаност за провеждане на разговори чрез лаптопи

Портативно и удобно
• Тънък и компактен дизайн за лесна преносимост навсякъде



 Максимално качество на гласа при 
отговор на повикване

Четирите многопосочни микрофона дават 
възможност за гласов обхват от 360 градуса 
от разстояние до 5 метра, осигуряват ясна и 
естествена комуникация, без да се налага да 
повишавате гласа си или да се навеждате 
над високоговорителя - дори и при най-
затруднените условия.

Разширени възможности за 
премахване на ехото
Разширени възможности за премахване на 
ехото с четири многопосочни микрофона 
около високоговорителя, позволяващи 
няколко души да се присъединят към 
разговора и гарантиращи, че участниците в 
разговора могат да се чуят възможно най-
ясно. Вътрешните шумове и шумовете, 
идващи от външната среда, се потискат с 
цел разговаряне без ехо.

Разширени възможности за 
премахване на ехото
Много бързо и усъвършенствано 
премахване на ехото с цел осигуряване на 
изключително качествени разговори със 
свободни ръце, разговори с цялостен 
дуплекс на разстояние няколко метра от 
високоговорителя. Адаптивният алгоритъм 
цели да премахне ехото и да предотврати 
прекъсванията поради чувствителността, 
предавана от високоговорителя на 
микрофона, което е особено важно в 
затруднени акустични условия и помещения 
с висока вибрация, например офиси с малко 
обзавеждане.

Мощен вграден високоговорител
2-инчов дисплей с висока чувствителност и 
усилвател от неодим със слабо изкривяване 
и специално проектиран нископрофилен 
конус, осигуряващ широкочестотен 

отговор и обхватно разпределение на 
светлината. Говорите, докато ходите или 
сте в произволна точка в стаята, без това да 
променя качеството. Или е идеално 
решение за възпроизвеждане на музика.

Напредничави аудио технологии
Авангардна HD аудио технология за 
естествен глас

Безпроблемно свързване чрез 
Bluetooth

Безпроблемно свързване чрез автоматично 
сдвояване с iPhone и всички модели 
смартфони, компютри и лаптопи с Bluetooth 
на разстояние до 10 метра безжичен обхват.

Интуитивни конферентни разговори

Удобното приложение Philips WeCall 
управлява конферентни разговори и дори 
въвежда кодове за достъп от вашия 
календар, което прави изключително 
улеснява набирането и достъпа до 
разговори от вашия календар с натискането 
на един бутон.

Вградени LED индикатори
LED индикатори за състояние за разговори, 
зареждане и изключване на звука

USB свързаност
USB свързаността позволява да използвате 
високоговорителя за осъществяване на 
повиквания от лаптопи с функции за "Plug 

and play" и автоматично разпознаване на 
устройства.

Тънък и компактен дизайн
Елегантният портативен дизайн позволява 
да вземете със себе си конферентния 
високоговорител навсякъде, където 
пожелаете. Лесно се побира в чанта за 
лаптоп, за да го използвате в движение, 
когато работите от дома си, в хотелската 
стая или по време на бизнес среща.

Вградена батерия с висока 
издръжливост

До 8 часа живот на батерията по време на 
използването й в разговор, и до 200 часа в 
режим на готовност. С приложен USB кабел 
позволява много лесно и удобно зареждане.

Калъф за пътуване за удобство при 
носене
Издръжлив и свръхлек калъф, който 
защитава високоговорителя, докато 
пътувате, с елегантен и функционален 
дизайн, осигуряващ професионален външен 
вид.

CES 2014 Награди за 
иновации
2014 CES награда за 
иновативен дизайн и 
инженеринг
Елегантен, компактен, 

пълен с новаторски и интуитивни 
технологии, конфeрентният говорител 
WeCall Bluetooth® на Philips AECS7000 
е идеален за конферентни разговори на 
вашия смартфон. Четири многопосочни 
микрофона и премахване на ехото 
гарантират ясни разговори при 16 фута 
разстояние.
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Безжична технология Bluetooth®
• Версия: V2.1 + EDR
• Обхват: 10М (свободно дисково пространство)
• Профили: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, (HFP 
поддържа широколентов гласов профил)

Приложение Philips WeCall
• Безплатно изтегляне: Да, Търсене на "Philips 

WeCall"
• От Apple Store: Изисква iOS 4.3 или по-нова 
версия

• От Google Play

Съвместимост с iPad
• Съвместим с: iPad, iPad 2, iPad 4, iPad mini

Съвместимост с iPhone
• Съвместим с: iPhone 4S, iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 5

Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod touch 3-то поколение, iPod 

touch 4-то поколение, iPod touch 5-то 
поколение

Съвместимост с устройствата с 
Android
• Android версия 2.1 или следваща
• Bluetooth версия 2.1 или следваща

Звук
• Вградени високоговорители: 1 x 2"

• Изходна мощност: 2 W
• Честотен обхват: 80 -160k Hz
• Съотношение сигнал/шум: >75 dB

Микрофон
• Многопосочни микрофони: 4
• Обхват от 360 градуса на улавянето на гласа от: 
разстояние до 5 м

• Шум и елиминиране на ехото

Комфорт
• Високоговорител - разговори със свободни 
ръце

• Регулиране на силата на звука: Нагоре/надолу

Захранване
• Входна мощност: 5 V, 1 A
• Капацитет на батериите: 3,7 V, 1000 mAh
• Тип батерия: Литиево-йонна полимерна 
батерия

• Време за разговор: До 8 часа

Аксесоари
• Калъф за пътуване
• USB кабел
• Ръководство за бърз старт

Размери
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

110 x 30 x 110 мм
• Тегло на продукта (г): 0,17 кг
•
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Спецификации
Bluetooth конферентен говорител WeCall
Bluetooth® и USB Превъзходен звук, Вградена батерия, За смартфон

* Philips не носи отговорност за ценности, откраднати по време на 
използването на InRange.

http://www.philips.com

