
 

 

Philips
WeCall Bluetooth-
vergaderluidspreker

Bluetooth®
Voor Apple/Android-apparaten

AECS7000E
Overal vergaderen met optimaal geluid

- alsof u een persoonlijk gesprek voert
Houd overal telefonische vergaderingen met de draagbare Philips WeCall. Vier 
microfoons en geavanceerde echo-onderdrukking zorgen voor vloeiende gesprekken, 
terwijl de LED-lampjes en Bluetooth®-connectiviteit optimaal gemak bieden.

De beste spraak- en geluidsprestaties in zijn klasse
• Vier microfoons pikken uw stem op uit elke richting
• Geavanceerde ruisonderdrukking voor helder geluid
• Geavanceerde echo-onderdrukking voor vloeiende gesprekken
• Krachtige luidspreker voor duidelijke gesprekken en het afspelen van muziek
• Geavanceerde HD-audiotechnologie voor een natuurlijke stem

Gebruiksgemak
• Eenvoudig aan te sluiten op smartphones en laptops met Bluetooth
• Gratis WeCall-app voor snelle en intuïtieve telefonische vergaderingen
• LED-lampjes voor de oproep- en mute-functie en opladen
• USB-aansluiting voor het bellen via laptop

Draagbaar en handig
• Slank en compact ontwerp dus eenvoudig overal mee naar toe te nemen
• Accu met levensduur tot 8 uur die op te laden is met een USB-kabel
• Een slank en licht reisetui om overal mee naar toe te nemen



 Pikt uw stem moeiteloos op

Vier omnidirectionele microfoons pikken uw 
stem op uit alle richtingen tot maximaal 5 
meter afstand en garanderen een heldere en 
duidelijke communicatie zonder dat u uw stem 
hoeft te verheffen - zelfs in zeer luidruchtige 
omgevingen.

Geavanceerde ruisonderdrukking
De geavanceerde ruisonderdrukking bij de 
omnidirectionele microfoons rond de 
luidspreker zorgen ervoor dat meerdere 
mensen kunnen deelnemen aan het gesprek en 
dat stemmen duidelijk hoorbaar zijn. Geluiden 
uit de omgeving worden onderdrukt voor een 
ruisvrij gesprek.

Geavanceerde echo-onderdrukking
Zeer snelle en geavanceerde echo-
onderdrukking voor een revolutionair 
handsfree, full-duplex gesprek op enkele 
meters van de luidspreker. Een adaptief 
algoritme onderdrukt echo's en voorkomt 
storende pieptonen als gevolg van de feedback 
van de luidspreker naar de microfoon. Dit is 
vooral handig in ruimten waar sprake is van 
veel galm zoals kantoren met weinig meubilair.

Krachtige ingebouwde luidspreker
2 inch luidspreker met neodymium-magneet 
voor een hoge gevoeligheid en lage 
vervorming. Voorzien van speciale kegel met 
een laag profiel voor een groot bereik en brede 
directiviteit. U kunt lopen terwijl u praat en op 
afstand van de luidspreker gesprekken voeren 
zonder iets aan geluidskwaliteit in te leveren. 
Ook ideaal voor het afspelen van muziek.

Geavanceerde audiotechnologieën
Geavanceerde HD-audiotechnologie voor een 
natuurlijke stem

Probleemloze Bluetooth-aansluiting

Probleemloze aansluiting via automatisch 
koppelen met iPhones en andere smartphones, 
computers en laptops met Bluetooth met een 
draadloos bereik tot 10 meter.

Intuïtieve telefonische vergaderingen

De handige Philips WeCall-app beheert 
telefoonnummers voor vergaderingen en haalt 
de bijbehorende toegangscodes op uit uw 
agenda, waardoor u met één druk op de knop 
kunt deelnemen aan een telefonische 
vergadering vanuit uw agenda.

Ingebouwde LED-lampjes
LED-lampjes voor de oproep- en mute-functie 
en opladen

USB-aansluiting
Dankzij de USB-aansluiting kunt u met de 
luidspreker bellen via laptop met Plug and Play-
functie en automatische apparaatdetectie.

Slank en compact ontwerp
Dankzij het slanke en draagbare ontwerp kunt 
u de vergaderluidspreker overal mee naar toe 
nemen. Hij past gemakkelijk in uw laptoptas 
voor gebruik onderweg, thuis, in een hotel of 
op bezoek bij een zakenrelatie.

Ingebouwde accu met lange levensduur

De accu biedt tot wel 8 uur aan spreektijd 
terwijl hij in stand-bymodus tot wel 200 uur 
meegaat. De accu is eenvoudig op te laden met 
de USB-kabel.

Reisetui voor eenvoudig vervoer
Het duurzame en ultralichte reisetui 
beschermt de luidspreker wanneer u 
onderweg bent. Bovendien zorgt het 
functionele ontwerp voor een professionele 
uitstraling.
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Bluetooth®-vergaderluidspreker 
AECS7000 is slank, compact en zit vol 
innovatieve en intuïtieve technologie. Dit 
maakt deze luidspreker ideaal voor 
telefonische vergaderingen op uw 
smartphone. Vier omnidirectionele 
microfoons en echo-onderdrukking 
zorgen voor duidelijke gesprekken, zelfs 
op 5 meter afstand.
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Draadloze Bluetooth®-technologie
• Versie: V2.1 + EDR
• Bereik: 10 m (open ruimte)
• Profielen: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, (HFP 

ondersteunt spraak via breedband)

Philips WeCall-app
• Gratis download: Ja, zoeken naar "Philips WeCall"
• Van Apple Store: iOS 4.3 of hoger vereist
• Van Google Play

iPad-compatibiliteit
• Compatibel met: iPad, iPad 2, iPad 4, iPad mini

Compatibiliteit iPhone
• Compatibel met: iPhone 4S, iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 5

Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod touch 3e generatie, iPod 

touch 4e generatie, iPod touch 5e generatie

Compatibiliteit met Android-apparaten
• Android versie 2.1 of hoger
• Bluetooth versie 2.1 of hoger

Geluid
• Ingebouwde luidsprekers: 4 x 1"
• Uitgangsvermogen: 2 W

• Frequentiebereik: 80 -160 k Hz
• Signaal-ruisverhouding: > 75 dB

Microfoon
• Omnidirectionele microfoons: 4
• stem wordt uit elke richting opgepikt van: een 

afstand tot 5 m
• Ruis- en echo-onderdrukking

Gemak
• Luidsprekertelefoon - handsfree praten
• Volumeregeling: Omhoog/omlaag

Vermogen
• Ingangsvermogen: 5 V, 1 A
• Batterijcapaciteit: 3,7 V, 1000 mAh
• Batterijtype: Lithium-ionpolymeer
• Spreektijd: Maximaal 8 uur

Accessoires
• Reisetui
• USB-kabel
• Snelstartgids

Afmetingen
• Afmetingen van product (B x H x D): 

110 x 30 x 110 mm
• Gewicht van het product (g): 0,17 kg
•
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Specificaties
WeCall Bluetooth-vergaderluidspreker
Bluetooth® Voor Apple/Android-apparaten

* Philips is niet verantwoordelijk voor diefstal van bezittingen van 
welke aard dan ook, die op enigerlei wijze is veroorzaakt door 
gebruik van InRange.
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