
COLLABORATE® Versa Pro CT

Niezrównany nowy produkt z procesorem d�wi�ku Huddle oraz

kompatybilnym i opatentowym mikrofonem BMA CTH stanowi

perfekcyjne rozwi�zanie dla �rednich sal konferencyjnych.

Doskona�e pokrycie pokoju z AEC

BMA CTH z wbudowanym kasowaniem

echa tak samo �wietnie obejmuje sal�
konferencyjn�, jak BMA CT przy u�yciu

adaptacyjnego sterowania (podobne do

inteligentnego prze	�czania).

> 
wietne rozwi�zanie do u�ycia z usugami

opartymi o chmur� jak COLLABORATE®

Space, Microsoft® Teams, WebEx!,

Zoom! czy podobne.

> Posiada wej�cia mikrofonowe/liniowe z

kasowaniem echa, wyj�cia liniowe,

wzmacniacz 4x10 Wat, USB,, mo�liwo��
pod�czenia telefonu komórkowego oraz

wyj�cie HDMI.

> Huddle jest skonfigurowany i gotowy do

u�ycia wprost z pudeka.

> Przy u�yciu aplikacji CONSOLE®AI i jej

ulepszonego sposobu prezentacji i

inteligencji audio mo�na dostosowa�
ustawienia systemu.

> Zestaw Versa Pro CT mo�na konfigurowa�
wprost przez port USB lub przez sie�
Ethernet.

 ZASTOSOWANIA

� Konferencje wideo

� Konferencje audio

� Konferencje BYOD

> Monitoruj i kontroluj Versa Pro CT za

pomoc� CONVERGENCETM ,

ujednoliconego oprogramowania do

monitorowania �rodowiska AV.

> Dzi�ki wielu mo�liwo�ciom i funkcjom

Versa Pro CT jest wszechstronna,

elastyczna i atwa w instalacji.

> Technologia ClearOne w macierzy

mikrofonowej jest chroniona przez ponad

tuzin patentów i wniosków patentowych..

> Trzy mo�liwo�ci instalacji: uchwyt VESA,
pod stoem lub w szafie.

> �aden inny produkt nie dorównuje Versa

Pro CT w zakresie ceny, mo� liwo�ci,

zasi�gu pokrycia i jako�ci.

 GDZIE STOSOWA�:

� Ma	e i �rednie sale konferencyjne

� Biura zarz�du

Dobierz peryferia

Dodaj adapter Bluetooth ClearOne

oraz kamer� UNITE® ClearOne, by

zbudowa� kompletny system do

konferencji.
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COLLABORATE® Versa Pro CT

ZAWIERA

*CONVERGE® Huddle

*BMA CTH

*Zestaw PoE

CONVERGE HUDDLE

WEJ+CIA CONVERGE HUDDLE

,3 balansowane wej-cia mikrofon / liniowe z AEC

, 1 balansowane wej-cie liniowe bez AEC

, z./cza Phoenix/Euroblock 3.81mm m0skie w kolorze

pomara1czowym

WYJ+CIA LINIOWE

,2 balansowane z./cza Phoenix/Euroblock 3.81mm

m0skie w kolorze

, 1 USB 3.0 Typ B

,1 USB 3.0 Typ A

,RJ-45, 10/100/1000 Mbps - dost2pu do Internetu dla
komputera przez USB-B 3.0

WYJ+CIA WZMACNIACZA

* Typ: 5.08mm, m0skie, Euroblock (Phoenix)

* Audio: 2 kana3y
* Moc: maks. 10W, obci45enie 86
* Zakres cz0stotliwo-ci: 20Hz7 22kHz @ 10dBu, +/-

0.5dBu

* THD + N (ca3kowite zak3ócenia harmoniczne + ha3as):
20Hz 7 22kHz @ 10dBu, 1W, <0.3%

* Zakres dynamiczny: 20Hz7 22kHz @ 20dB,

>102dB z cyfrowym filtrem 20kHz

* Zak3ócenia mi0dzy kana3ami przy wzbudzaniu
20dBu: < -70dB

BMA CTH

24 MIKROFONY

* 5 lub 6 stref

* Charakterystyka: konfiguracja indywidualna

* Zakres cz0stotliwo-ci: 150Hz 7 16kHz, +/- 3dB

* Zakres dynamiczny: 150Hz 7 16kHz, > 70dB

WYJ+CIA WZMACNIACZA

* Typ: 5.08mm, m0skie, Euroblock (Phoenix)

* Audio: 2 kana3y
* Moc: maks. 10W, obci45enie 86
* Zakres cz0st.: 20Hz 7 22kHz @10dBu, +/0.5dB

* THD + N (ca3kowite zak3ócenia harmoniczne +
ha3as): 20Hz 7 22kHz @ +10dBu, 1W, < 0.2%

* Zakres dynamiczny: 20Hz7 22kHz @ 20dB,

>102dB z cyfrowym filtrem 20kHz

* Zak3ócenia mi0dzy kana3ami przy wzbudzaniu
20dBu: < -60dB

LED

* 4 diody LED

*8 opcji kolorów diod LED, 2 sposoby -wiecenia

diod

KONFIGURACJA

* W34czenie / wy34czenie strefy

* W34czenie / wy34czenie kasowania echa (AEC)

* W34czenie / wy34czenie kasowania ha3asu (NC)

* Filtry
* W34czenie / wy34czenie automatycznej kontroli
poziomu sygna3u (ALC)

* Ustawienie podbicia

* Wyciszenie

* Auto / manualne w34czenie wej-8

ZASILANIE

PoE: IEEE 802.3at - 56V i 640 mA (36 W).

INTERFEJS P-LINK

*Port 9Expander: na Huddle  oraz 9P-Link: na BMA

CTH

*Porty Type: RJ-45 okablowanie: Cat5e, Cat6,

d3ugo-8 kabla: do 60 metrów.

WYMIARY

*CONVERGE HUDDLE - 191 x 199 x 44 mm

*BMA CTH: 592.5 x 592.5 x 54.1 mm

WAGA

* CONVERGE HUDDLE - 1.32 kg

* BMA CTH - 3.5 kg

KOD PRODUKTU

* 930-3200-206-I  COLLABORATE Versa Pro CT Intl
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KONTEL Sp. z o. o. Sp.k.

Importer i dystrybutor w Polsce
02-528 Warszawa, Rakowiecka 30

clearone@kontel.pl   |   tel. (+48) 22 565 45 26   |   www.clearone.pl

Salt Lake City, UT
84116

strona producenta:   www.clearone.com

Adres producenta:

5225 Wiley Post Way 

Suite 500

mailto:tech.support@clearone.com
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