
 

 

Philips
Konferenční reproduktor 
WeCall Bluetooth

Bluetooth®
pro zařízení Apple/Android

AECS7000E
Zřetelné konferenční hovory kdekoli

jako byste mluvili z očí do očí
Provádějte konferenční hovory kdekoli díky přenosnému zařízení Philips WeCall. 
Obsahuje čtyři mikrofony a pokročilou technologii potlačení ozvěny pro zřetelné 
konverzace. Indikátory LED a připojení Bluetooth® poskytují maximální pohodlí.

Nejlepší zvuk a zpracování hlasu ve své třídě
• Čtyři mikrofony pro dokonalé zachycení hlasu v úhlu 360 stupňů
• Pokročilé potlačení šumu pro čistý zvuk
• Pokročilé potlačení ozvěny pro plynulé rozhovory
• Výkonný reproduktor umožňuje snadný poslech hlasů a přehrávání hudby
• Pokročilé audio technologie HD pro přirozený hlas

Snadné použití
• Snadné připojení k chytrým telefonům a notebookům podporujícím technologii Bluetooth
• Bezplatná aplikace WeCall pro rychlé a intuitivní konferenční hovory
• Stavové LED indikátory pro funkce volání, nabíjení a ztlumení
• Připojení USB pro uskutečňování hovorů přes notebooky

Přenosné a pohodlné
• Tenké a kompaktní provedení pro vysokou přenosnost kamkoli
• Výdrž baterie až 8 hodin a dobíjení přes kabel USB
• Tenké a lehké cestovní pouzdro, v němž lze reproduktor vzít kamkoli



 Dokonalé zachycení hlasu

Čtyři všesměrové mikrofony umožňují zachytit 
hlas v úhlu 360 stupňů do vzdálenosti až 
5 metrů a zajišťují jasnou a přirozenou 
komunikaci bez zvedání hlasu nebo naklánění 
k reproduktoru, a to i v tom nejnáročnějším 
prostředí.

Pokročilé potlačení šumu
Pokročilé potlačení šumu se čtyřmi 
všesměrovými mikrofony okolo reproduktoru 
umožňuje zapojení více osob do rozhovoru. 
Zajišťuje také nejzřetelnější slyšitelnost hlasů. 
Stacionární i nestacionární šum je potlačen a 
rozhovory tak nic neruší.

Pokročilé potlačení ozvěny
Velmi rychlé a pokročilé potlačení šumu 
ozvěny přináší revoluční, plně duplexní 
rozhovory handsfree, i několik metrů od 
reproduktoru. Adaptivní algoritmus je navržen 
tak, aby odstraňoval ozvěny a zabránil 
pískavým zvukům vznikajícím v důsledku 
zpětné vazby reproduktoru do mikrofonu. To 
je ideální zvláště v obtížných akustických 
podmínkách a v místnostech s malým 
množstvím nábytku, které trpí odrazivostí.

Výkonný vestavěný reproduktor
5cm (dvoupalcový) reproduktor 
s neodymovým magnetem, vysokou citlivostí a 
nízkým zkreslením je speciálně navržen 
s nízkoprofilovým kuželem, což vede 
k reaktivitě s širokým dosahem a směrováním 
se širokým rozptylem. Můžete hovořit 
z jakéhokoli místa nebo současně přecházet po 
místnosti, aniž by došlo ke snížení kvality. 

Reproduktor lze také dokonale využít 
k přehrávání hudby.

Pokročilé audio technologie
Pokročilé audio technologie HD pro přirozený 
hlas

Hladké připojení Bluetooth

Možnost hladkého připojení prostřednictvím 
automatického párování s iPhony a jakýmikoli 
chytrými telefony, stolními počítači a 
notebooky podporujícími technologii 
Bluetooth, s bezdrátovým dosahem až 
10 metrů.

Intuitivní konferenční hovory

Praktická aplikace Philips WeCall spravuje čísla 
konferenčních hovorů a dokonce zadává 
přístupové kódy přímo z vašeho kalendáře: 
vytáčení a přístup k hovorům z kalendáře je 
neuvěřitelně snadné, stačí stisknout tlačítko.

Vestavěné LED indikátory
Stavové LED indikátory pro funkce volání, 
nabíjení a ztlumení

Připojení USB
Připojení USB umožňuje využívat reproduktor 
k uskutečňování hovorů z notebooků 

vybavených funkcí Plug and Play a 
automatickou detekcí zařízení.

Tenké a kompaktní provedení
Tenké a kompaktní provedení umožňuje vzít 
konferenční reproduktor, kamkoli budete 
chtít. Snadno se vejde do brašny na notebook 
a můžete ho používat na cestách, při práci 
z domova, hotelového pokoje nebo při 
návštěvě obchodního partnera.

Vestavěná baterie s dlouhou výdrží

Výdrž baterie je až 8 hodin při použití 
k hovorům a až 200 hodin v pohotovostním 
režimu. Přiložený kabel USB umožňuje velmi 
snadné a praktické nabíjení.

Cestovní pouzdro pro snadné přenášení
Odolné a mimořádně lehké cestovní pouzdro 
přispívá k ochraně reproduktoru při cestování. 
Vyznačuje se elegantním a funkčním designem 
zajišťujícím profesionální vzhled.

Ocenění za inovaci 
CES 2014
Ocenění za inovaci 
v designu a technickém 
řešení CES 2014
Hladký, kompaktní a nabitý 

inovativní a intuitivní technologií: 
konferenční reproduktor Philips WeCall 
Bluetooth® AECS7000 je ideální pro 
konferenční hovory v chytrém telefonu. 
Čtyři všesměrové mikrofony a funkce 
odstranění ozvěny zajišťují zřetelné 
hovory dokonce i v případě, že jste 
vzdáleni 5 m...
AECS7000E/00

Přednosti
Konferenční reproduktor WeCall Bluetooth
Bluetooth® pro zařízení Apple/Android



Datum vydání 2014-02-28

Verze: 2.0.5

12 NC: 8670 001 05652
EAN: 69 23410 72364 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
Bezdrátová technologie Bluetooth®
• Verze: V2.1 + EDR
• Dosah: 10 m (volný prostor)
• Profily: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, (HFP podporuje 

širokopásmové hovory)

Aplikace Philips WeCall
• Bezplatné stažení: Ano, vyhledejte „Philips 

WeCall“
• v obchodě Apple Store: Vyžaduje systém iOS 4.3 

nebo novější
• Z obchodu Google Play: Ano

Kompatibilita s iPadem
• Kompatibilní se: iPad, iPad 2, iPad 4, iPad mini

Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní se: iPhone 4S, iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 5

Kompatibilita se iPodem
• Kompatibilní se: iPod touch 3. generace, iPod 

touch 4. generace, iPod touch 5. generace

Kompatibilní se zařízeními se systémem 
Android
• Android verze 2.1 nebo novější: Ano
• Bluetooth verze 2.1 nebo novější: Ano

Zvuk
• Vestavěné reproduktory: 4 x 1"
• Výstupní výkon: 2 W
• Kmitočtová charakteristika: 80 až 160 kilo Hz
• Odstup signál/šum: >75 dB

Mikrofon
• Všesměrové reproduktory: 4
• Zachycení hlasu v úhlu 360 stupňů do: vzdálenosti 

až 5 metrů
• Potlačení šumu a ozvěny: Ano

Pohodlí
• Hlasitý odposlech – volné ruce při hovoru: Ano
• Ovládání hlasitosti: Nahoru/Dolů

Spotřeba
• Maximální příkon: 5 V, 1 A
• Kapacita baterie: 3,7 V, 1 000 mAh
• Typ baterie: Lithium-iontová polymerová
• Doba hovoru: Až 8 hodin

Příslušenství
• Cestovní brašna: Ano
• Kabel USB: Ano
• Stručný návod k rychlému použití: Ano

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 110 x 30 x 110 mm
• Hmotnost výrobku (g): 0,17 kg
•
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Specifikace
Konferenční reproduktor WeCall Bluetooth
Bluetooth® pro zařízení Apple/Android

* Společnost Philips neodpovídá za odcizené cennosti jakéhokoli 
druhu, k nimž může dojít v důsledku používání zařízení InRange.

http://www.philips.com

