
 

 

Philips
Konferenčný reproduktor 
WeCall s rozhraním 
Bluetooth

Bluetooth® a USB
Vynikajúci zvuk
Vstavaná batéria
Pre smartfóny

AECS7000E
Zreteľné konferenčné hovory kdekoľvek

so zvukom ako pri skutočnom rozhovore
Vďaka prenosnému systému Philips WeCall nepremeškáte žiaden konferenčný hovor bez ohľadu na to, 

kde práve ste. Je vybavený štyrmi mikrofónmi a pokročilou technológiou potlačenia ozveny, takže 

konverzácia je vždy jasná a zrozumiteľná. Obsluhu zariadenia navyše zjednodušujú indikátory LED 

a možnosť pripojenia cez rozhranie Bluetooth®.

Prvotriedna kvalita zvuku a hlasu
• Štyri mikrofóny umožňujú dokonalé zachytenie hlasu z každého uhla
• Špičková funkcia potlačenia hluku z okolia pre čistejší zvuk
• Pokročilé potlačenie ozveny pre bezchybné konverzácie
• Výkonný reproduktor vhodný na bezproblémové zachytenie hlasov a počúvanie hudby
• Pokroková zvuková technológia HD zaručujúca prirodzený tón hlasu

Jednoduché používanie
• Bezproblémové pripojenie k smartfónom a prenosným počítačom cez Bluetooth
• Bezplatná aplikácia WeCall umožňujúca rýchle a intuitívne uskutočňovanie konferenčných 

hovorov
• Indikátory stavu LED znázorňujúce hovory, nabíjanie a ďalšie funkcie
• Možnosť uskutočňovania hovorov cez prenosné počítače po pripojení cez USB

Prenosné a praktické
• Úzky a kompaktný dizajn umožňujúci bezproblémový prenos kdekoľvek
• Výdrž batérie až 8 hodín a nabíjanie cez kábel USB



 Dokonalé zachytenie hlasu

Štyri všesmerové mikrofóny umožňujú 360-
stupňové zachytenie hlasu do vzdialenosti až 5 
metrov – pre jasnú a prirodzenú komunikáciu 
bez zvyšovania hlasu a nakláňania sa 
k reproduktoru a to aj v tom najnáročnejšom 
prostredí.

Špičkové potláčanie hluku z okolia
Pokročilá funkcia potlačenia hluku z okolia a 
štyri všesmerové mikrofóny okolo 
reproduktora umožňujú viacerým ľuďom 
zapojiť sa do konverzácie a zaručujú jasnú 
počuteľnosť hlasov. Stacionárny a 
nestacionárny hluk je potlačený a konverzácia 
je tak bez rušenia.

Pokročilé potlačenie ozveny
Veľmi rýchla a pokročilá funkcia potlačenia 
ozveny pre revolučné plne duplexné 
konverzácie hands-free aj zo vzdialenosti 
niekoľko metrov od reproduktora. Adaptívny 
algoritmus bol navrhnutý tak, aby potláčal 
ozveny a zabránil pískaniu spôsobenému 
spätnou väzbou reproduktora a mikrofónu, čo 
je ideálne hlavne pri zložitých akustických 
podmienkach a v ozývajúcich sa miestnostiach, 
napr. v kanceláriách, v ktorých je málo 
nábytku.

Výkonný zabudovaný reproduktor
2-palcový neodýmiový magnetický 
reproduktor s vysokou citlivosťou, nízkym 
skreslením a špeciálne navrhnutým 
nízkoprofilovým kužeľom zaručuje rozsiahlu 
odozvu a široký rozptyl. Rozprávajte kráčajúc 
po miestnosti a z každého miesta v miestnosti 
bez zníženia kvality. Reproduktor je dokonalý 
aj na prehrávanie hudby.

Zdokonalené zvukové technológie
Pokroková zvuková technológia HD 
zaručujúca prirodzený tón hlasu

Bezproblémové pripojenie cez 
Bluetooth

Bezproblémové prepojenie s telefónmi iPhone 
a inými smartfónmi, stolovými a prenosnými 
počítačmi so zapnutým rozhraním Bluetooth 
pomocou funkcie automatického párovania na 
vzdialenosť až 10 metrov.

Intuitívne konferenčné hovory

Praktická aplikácia Philips WeCall app spravuje 
čísla konferenčných hovorov a dokonca zadáva 
prístupové kódy priamo z vášho kalendára, čím 
uľahčuje vytáčanie a prístup k hovorom 
priamo z vášho kalendára v počítači stlačením 
jedného tlačidla.

Zabudované indikátory LED
Indikátory stavu LED znázorňujúce hovory, 
nabíjanie a ďalšie funkcie

Schopnosť pripojenia cez USB
Vďaka pripojeniu USB môžete používať 
reproduktor na uskutočňovanie hovorov 
prostredníctvom prenosných počítačov 
s funkciou Plug and Play a automatickým 
rozpoznaním zariadení.

Úzky a kompaktný dizajn
Úzky a prenosný dizajn vám umožní zobrať si 
konferenčný reproduktor kamkoľvek. Zmestí 
sa do vašej tašky na prenosný počítač, takže ho 
môžete používať na cestách, doma, v hotelovej 
izbe alebo pri návšteve obchodného partnera.

Dlhá životnosť vstavanej batérie

Až 8 hodín výdrže batérie pri použití na 
telefonovanie a až 200 hodín v pohotovostnom 
režime. Dodaný kábel USB zaručuje pohodlné 
nabíjanie.

Cestovné puzdro pre jednoduché 
prenášanie
Odolné a veľmi ľahké cestovné puzdro vám 
umožní chrániť reproduktor pri cestovaní. 
Elegantný a funkčný dizajn zaručí profesionálny 
vzhľad.

Ocenenie za inováciu 
CES 2014
Ocenenie CES za inováciu 
v dizajne a technike za rok 
2014
Vďaka elegantnej, 

kompaktnej, inovatívnej a intuitívnej 
technológii je konferenčný reproduktor 
WeCall AECS7000 s rozhraním 
Bluetooth® ideálny na konferenčné 
hovory vo vašom smartfóne. Štyri 
všesmerové mikrofóny a potlačenie 
ozveny zaistia nerušený a zreteľný 
rozhovor aj zo vzdialenosti takmer 
5 metrov.
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Hlavné prvky
Konferenčný reproduktor WeCall s rozhraním Bluetooth
Bluetooth® a USB Vynikajúci zvuk, Vstavaná batéria, Pre smartfóny
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Bezdrôtová technológia Bluetooth®
• Verzia: V2.1 + EDR
• Produktový rad: 10 M (voľný priestor)
• Profily: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, (HFP podporuje 

širokopásmovú konverzáciu)

Aplikácia Philips WeCall App
• Bezplatné prevzatie: áno, vyhľadajte „Philips 

WeCall“
• Z lokality Apple Store: Potrebný systém iOS 4.3 

alebo novší
• Z obchodu Google Play: áno

Kompatibilita so zariadením iPad
• Kompatibilné s: iPad, iPad 2, iPad 4, iPad mini

Kompatibilita s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone 4S, iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 5

Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod touch 3. generácie, iPod 

touch 4. generácie, iPod touch 5. generácie

Kompatibilita so zariadeniami so 
systémom Android
• Verzia systému Android 2.1 alebo novšia: áno
• Verzia technológie Bluetooth 2.1 alebo novšia: áno

Zvuk
• Vstavané reproduktory: 1 x 2"

• Výstupný výkon: 2 W
• Frekvenčná odozva: 80 – 160 k Hz
• Odstup signálu od šumu: > 75 dB

Mikrofón
• Všesmerové mikrofóny: 4
• 360-stupňové zachytenie hlasu: až do vzdialenosti 5 

metrov
• Potláčanie hluku a ozveny: áno

Vybavenie a vlastnosti
• Hlasitý odposluch – hovor bez použitia rúk: áno
• Ovlád. hlasitosti: Hore/dole

Príkon
• Príkon: 5 V, 1 A
• Kapacita batérií: 3,7 V, 1000 mAh
• Typ batérie: Lítium-polymérová
• Čas hovoru: Až 8 hodín

Príslušenstvo
• Cestovné puzdro: áno
• USB kábel: áno
• Stručná príručka spustenia: áno

Rozmery
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

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

AECS7000E/00

Technické údaje
Konferenčný reproduktor WeCall s rozhraním Bluetooth
Bluetooth® a USB Vynikajúci zvuk, Vstavaná batéria, Pre smartfóny

* Spoločnosť Philips nie je zodpovedná za odcudzenie akýchkoľvek 
cenností, ku ktorému dôjde pri používaní zariadenia InRange.

http://www.philips.com

