CALISTO 620
O altifalante UC sem fios e
sem complicações
Esteja onde quiser com o primeiro altifalante
sem fios para o seu PC e telemóvel

Conferências sem fio

FOLHETO DO PRODUTO

CALISTO 620
O primeiro altifalante sem fios concebido para UC, o Calisto 620 integra na perfeição chamadas do seu
computador portátil, smartphone ou mesmo do tablet numa solução UC leve e portátil com um som
excelente e de fácil instalação, e tudo sem fios e sem complicações. É o dispositivo para chamadas em
conferência de elevada qualidade que funciona ao seu critério, onde quiser, quando quiser e como quiser.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

CONCEBIDO A PENSAR NA PORTABILIDADE
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• Gestão de chamadas simplificada com uma interface simples para PC, smartphone ou tablet
• Adaptador mini USB Bluetooth® para poder ligar ao PC sempre que desejar
• Até 7 horas de tempo de conversação sem fios, até 5 dias de tempo em espera
QUALIDADE DE SOM GARANTIDA
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• O áudio de PC de banda larga e Processamento de sinais digitais (DSP) reduz as falhas e o eco
• Microfones bidireccionais que se activam na direcção da voz do locutor

F
A Controlos de volume +/–
B Indicador de estado da bateria
C Atender/terminar chamada
D Cortar/activar som
E Cobertura de 360° da divisão

• Áudio “Full duplex” com cobertura de 360° da divisão
• O A2DP integrado permite-lhe desfrutar de transmissões de conteúdo multimédia a partir do seu
dispositivo móvel
INFORMAÇÃO ADICIONAL
Ligação a

PC através de USB, telemóvel ou tablet por Bluetooth

Ideal para

Utilizadores de PC em movimento para transformar qualquer espaço de trabalho
numa sala de conferências

F Adaptador USB para PC

Compatível com

Windows® ou Mac OS

Tempo de conversação

Até 7 horas; até 5 dias de tempo em espera

Frequência sem fios

Bluetooth® v2.1 + EDR

Desempenho áudio

PC banda larga: até 6800 Hz; áudio “full duplex”, cancelamento de eco;
o microfone duplo de alternância automática limita a transmissão de ruído de
fundo; A2DP

Dimensões

11 cm x 11 cm x 3,2 cm (c x l x p)

Garantia

2 anos

Modelo

Descrição

Referência

P620

Versão da UC Standard incorporada para aplicações UC e
softphones da Avaya, Cisco, Skype, entre outros*

86700-02

P620-M

Certificado para Skype for Business e optimizado para
Microsoft® Lync®

86701-02

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
• Design compacto, sem fios e
portátil com estojo de transporte
suave incluído
• Opções de carregamento flexíveis:
Adaptador de CA com cabo USB para
micro USB

*Transfira a versão mais recente do Plantronics Hub para obter funcionalidades de um toque e atender/terminar chamadas com
estes softphones.

Para obter mais informações acerca do Calisto 620 ou sobre outros produtos,
consulte o Web site plantronics.com
SERVIÇO E SUPORTE GLOBAL
Suportado pelo serviço e assistência global da Plantronics líder do sector.
Tel: 800 84 45 17
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