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Zestaw głośnomówiący CHAT 60-U oferuje krystalicznie czysty dźwięk HD 
audio z funkcją full-duplex, komunikację VoIP i możliwość konferencji 
w domu jak i biurze czy podróży. Został zaprojektowany tak, aby wszystkie 
niezbędne przyciski kontroli połączenia, regulacji głośności, 
odebrania / zakończenia połączenia były łatwo dostępne.

Zastosowanie technologii ClearOne’s HDConference® pozwala 
na zapewnienie redukcji szumów otoczenia, redukcji echa, automatyczną 
regulację poziomu dźwięku oraz wydobycie krystalicznie czystego audio HD.

R

Zalety
Zapewnia wysokiej jakości rozmowy poprzez komputery PC i laptopy: 

+ Kompatybilny ze Skype™
> Połączenia przychodzące dzwonią na CHAT® 60-U 
> Nowy sposób kontroli połączeń z regulacją głośności 
     oraz klawiszem wyciszenia mikrofonu 

+ Działa także innymi popularnymi aplikacjami audio 
+ Zapewnia komfort i elastyczność
+ Zastępuje głośniki i mikrofon w komputerze, oferując wysokiej jakości dźwięk
+ Elegancka, kompaktowa i przenośna konstrukcja 
+ Plug-and-play 

+ Zaawansowane technologie ClearOne HDConference™ dostarczają czysty, 
   pełny dźwięk o naturalnej barwie:

> Krystalicznie czysty dźwięk połączeń
> Full-duplex pozwala słuchać i mówić w tym samym czasie 
> Redukcja szumów otoczenia
> Kasowanie echa akustycznego
> Automatyczna kontrola wzmocnienia
> Pełne pasmo przenoszenia 

CHAT® 60-U | osobisty zestaw głośnomówiący USB
W pełni kompatybilny ze Skype™

KONTROLUJ 
POŁĄCZENIA 
PRZEZ Skype 
ŁATWO 
DOSTĘPNYMI 
PRZYCISKAMI

Zastosowanie
+ Unified Communications
+    Aplikacje VoIP
+    Konferencje audio
+    Wideokonferencje

Idealny do:

+    Użytku osobistego
+    Pracy przez telefon
+    Podróży
+    Biur

Wyraźny i krystalicznie czysty dźwięk



Wymagany system
Windows XP 
Windows Vista 
Windows 7

Połączenie
USB:
Wersja 2.0 
Typ: Mini-B

Przyciski
Kontrola połączenia 
(podnośnik)
 Głośniej
Ciszej
Mute 

Głośnik
Przepustowość: 
220 Hz-14 kHz 
Maksymalny poziom wyjściowy  
80dB SPL @ 1 0,30 m

Mikrofon
Przepustowość:  220 Hz-10 kHz

Automatyczne przetwarzanie audio
Full-duplex
Kasowanie echa (AEC) 
Redukcja szumów otoczenia (NC) 
Automatycza kontrola wzmocnienia (AGC)

Zasilanie
USB
5 VDC @ 500mA Max

Otoczenie
Temp. pracy:
5-40 ° C

Temp. przechowywania:
0-70 °C

Numer katalogowe
910-159-256

Gotowy do użycia po wyjęciu z pudełka 
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>     KOMPONENTY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymiary 
(dł. x szer. x wys.): 
9,7 cm x 10,4 cm x 4,6 cm 

Waga 
0,25 kg

Zgodność z normami
RoHS 
REACH 
FCC Class Part 15 
ICES-003 
CE
UL

Wszystkie elementy, które są niezbędne 
do uruchomienia, w tym okablowanie 
i Quick Start Guide, znajdują się w pudełku.

 
 

Niniejsze tłumaczenie należy do KONTEL i podlega ochronie prawa autorskiego, a jakiekolwiek kopiowanie i wykorzystywanie 
treści bez zezwolenia jest niedozwolone. Materiał do wykorzystania tylko dla aktywnych partnerów handlowych za zgodą 
właściciela wyrażoną w umowie partnerskiej. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu handlowego. 
Producent zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji. Wszystkie znaki handlowe i towarowe są własnością ich odpowiednich 
właścicieli.




