
 

 

Philips
Głośnik konferencyjny 
Bluetooth WeCall

Bluetooth®
do urządzeń Apple/Android

AECS7000E
Połączenia konferencyjne z wyraźnym dźwiękiem w dowolnym 
miejscu

Wrażenie bezpośredniej rozmowy
Wykonuj połączenia konferencyjne w dowolnym miejscu dzięki przenośnemu głośnikowi Philips 

WeCall. Urządzenie jest wyposażone w cztery mikrofony i zaawansowaną funkcję redukcji echa, aby 

rozmowy były płynne. Ponadto wskaźniki LED oraz łączność Bluetooth® zapewniają maksymalną 

wygodę.

Najwyższa jakość dźwięku i głosu w tej klasie
• Cztery mikrofony zapewniające doskonałe wychwytywanie głosu w promieniu 360 stopni
• Zaawansowana funkcja redukcji szumów zapewnia wyraźny dźwięk
• Zaawansowana funkcja tłumienia echa gwarantująca płynny przebieg rozmów
• Głośnik o dużej mocy ułatwiający słuchanie głosu i odtwarzanie muzyki
• Zaawansowana technologia dźwięku HD zapewniająca naturalne brzmienie głosu

Łatwa obsługa
• Łatwe podłączanie do laptopów i smartfonów z technologią Bluetooth
• Bezpłatna aplikacja WeCall do szybkich i intuicyjnych połączeń konferencyjnych
• Wskaźniki LED pokazujące stan połączenia, ładowania i wyciszenia
• Interfejs USB umożliwiający wykonywanie połączeń za pośrednictwem laptopa



 Doskonała rejestracja głosu

Cztery wielokierunkowe mikrofony 
umożliwiają wychwytywanie głosu w 
promieniu 360 stopni i w odległości 5 metrów, 
co pozwala na wyraźną i naturalną komunikację 
bez podnoszenia głosu i nachylania się do 
głośnika - nawet w najtrudniejszych 
warunkach.

Zaawansowana funkcja redukcji szumów
Zaawansowana funkcja redukcji szumów 
wykorzystująca cztery wielokierunkowe 
mikrofony rozmieszczone wokół głośnika 
umożliwiają dołączanie do rozmowy wielu 
osobom oraz zapewniają doskonałą jakość 
rejestrowanych głosów. Szumy pochodzące z 
otoczenia oraz generowane podczas 
połączenia są eliminowane, dzięki czemu 
możliwa jest wyraźna komunikacja.

Zaawansowana funkcja tłumienia echa
Rewolucyjna, bardzo szybka i zaawansowana 
funkcja tłumienia echa umożliwia prowadzenie 
kilka metrów od głośnika rozmów w pełnym 
dupleksie bez użycia rąk. Dostosowujący się 
algorytm ma na celu eliminację echa i 
zapobieganie sprzężeniom zwrotnym z 
głośnika do mikrofonu, co przydaje się 
szczególnie w trudnych warunkach 
akustycznych i w pomieszczeniach takich, jak 
biura z niewielką ilością mebli, w których 
występuje pogłos.

Wbudowany głośnik o potężnych 
możliwościach
Wykorzystujący magnesy neodymowe 2-
calowy głośnik o dużej czułości 
charakteryzujący się niskim poziomem 
zniekształceń jest wyposażony w specjalnie 
zaprojektowany, niskoprofilowy stożek 
umożliwiający szersze rozprzestrzenianie 
dźwięku oraz , wielokierunkowy odbiór. 
Możesz mówić, przechodząc z pokoju do 

pokoju i poruszając się po całym 
pomieszczeniu, nie rezygnując z wysokiej 
jakości dźwięku. Możesz też odtwarzać 
muzykę w wysokiej jakości.

Zaawansowane technologie dźwięku
Zaawansowana technologia dźwięku HD 
zapewniająca naturalne brzmienie głosu

Bezproblemowe połączenia za 
pośrednictwem technologii Bluetooth

Bezproblemowe, bezprzewodowe 
nawiązywanie połączeń w odległości do 
10 metrów dzięki funkcji automatycznego 
parowania z telefonami IPhone oraz 
smartfonami, komputerami i laptopami z 
technologią Bluetooth.

Intuicyjne połączenia konferencyjne

Niezwykle przydatna aplikacja WeCall firmy 
Philips umożliwia zarządzanie numerami 
telefonów wykorzystywanymi podczas 
połączeń konferencyjnych, a także wprowadza 
kody dostępu bezpośrednio z kalendarza. 
Bardzo ułatwia to wybieranie i dostęp do 
połączeń z poziomu kalendarza.

Wbudowane wskaźniki LED
Wskaźniki LED pokazujące stan połączenia, 
ładowania i wyciszenia

Połączenie USB
Połączenie USB umożliwia korzystanie z 
głośnika w celu wykonywania połączeń z 

laptopów z funkcją Plug and Play oraz 
automatycznym wykrywaniem urządzeń.

Wąska, zwarta konstrukcja
Wąska, przenośna konstrukcja umożliwia 
zabranie głośnika konferencyjnego w dowolne 
miejsce. Głośnik mieści się w torbie na laptopa, 
dzięki czemu można korzystać z niego podczas 
podróży oraz podczas pracy z domu lub 
pokoju hotelowego bądź podczas wizyty u 
partnera biznesowego.

Długi czas działania wbudowanego 
akumulatora

Do 8 godzin pracy akumulatora w przypadku 
prowadzenia rozmów oraz do 200 godzin 
pracy w trybie gotowości. Dołączony kabel 
USB umożliwia łatwe i wygodne ładowanie.

Futerał podróżny ułatwiający transport
Wytrzymały, bardzo lekki futerał podróżny 
zapewnia ochronę głośnika na czas podróży, a 
eleganckie wzornictwo i funkcjonalność 
zapewniają profesjonalny wygląd.

CES 2014 Innovation 
Awards — Nagrody za 
innowacje
Nagroda 2014 CES 
Innovations Design and 
Engineering Award

Elegancki, kompaktowy, oparty na 
innowacyjnej i intuicyjnej technologii 
głośnik konferencyjny Bluetooth® 
WeCall AECS7000 firmy Philips 
doskonale sprawdza się podczas połączeń 
konferencyjnych ze smartfona. Cztery 
wielokierunkowe mikrofony i redukcja 
echa zapewniają wyraźny głos podczas 
rozmów nawet w przypadku odległości 
blisko 5 metrów od głośnika.
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Zalety
Głośnik konferencyjny Bluetooth WeCall
Bluetooth® do urządzeń Apple/Android
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Bezprzewodowa technologia 
Bluetooth®
• Wersja: 2.1 + EDR
• Seria: 10 m (wolna przestrzeń)
• Profile: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, (profil HFP 

obsługuje szerokopasmowy dźwięk)

Aplikacja Philips WeCall
• Bezpłatne pobieranie: TAK, Wyszukaj „Philips 

WeCall”
• W sklepie Apple Store: Wymaga systemu iOS w 

wersji 4.3 lub nowszej
• W sklepie Google Play

Zgodność z urządzeniem iPad
• Zgodność z: iPad, iPad 2, iPad 4, iPad mini

Zgodność z telefonami iPhone
• Zgodność z: iPhone 4S, iPhone 3G, iPhone 4, 

iPhone 5

Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod touch 3. generacji, iPod touch 4. 

generacji, iPod touch 5. generacji

Zgodność z urządzeniami Android
• System Android w wersji 2.1 lub nowszej
• Bluetooth w wersji 2.1 lub nowszej

Dźwięk
• Wbudowane głośniki: 4 x 1"

• Moc wyjściowa: 2 W
• Pasmo przenoszenia: 80 -160 k Hz
• Stosunek sygnału do szumu: > 75 dB

Mikrofon
• Wielokierunkowe mikrofony: 4
• Odbieranie dźwięku pod każdym kątem: w 

odległości do 5 m
• Eliminacja szumów i echa

Udogodnienia
• Telefon głośnomówiący
• Regulator głośności: W górę/dół

Moc
• Wejście zasilania: 5 V, 1 A
• Pojemność baterii/akumulatora: 3,7 V, 1000 mAh
• Typ baterii: Litowo-jonowa bateria polimerowa
• Czas rozmowy: Do 8 godz.

Akcesoria
• Etui podróżne
• Przewód USB
• Skrócona instrukcja obsługi

Wymiary
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

110 x 30 x 110 mm
• Waga produktu (g): 0,17 kg
•

AECS7000E/00

Dane techniczne
Głośnik konferencyjny Bluetooth WeCall
Bluetooth® do urządzeń Apple/Android

* Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za żadne cenne 
przedmioty, które mogą zostać ukradzione w wyniku korzystania z 
urządzenia InRange.

http://www.philips.com

