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Adapter Bluetooth do
procesorów CONVERGE®

Naścienny adapter Bluetooth umożliwia bezprzewodowe
połączenia Bluetooth oraz streaming pomiędzy urządzeniami
przenośnymi i procesorami ClearOne CONVERGE Pro 2 i
Huddle.

Połącz łatwo przez NFC
Parowanie przez NFC pozwala na
szybkie i łatwe połączenie z
urządzeniami mobilnymi.

> Nazwa połączenia Bluetooth może być
inywidualnie skonfigurowana.

> Tryb bezpieczeństwa pozwala na
rozłączenie wszystkich istniejących
połączeń oraz zapobiega ustanowieniu
nowych połączeń, co  zapewnia poufność
spotkań i rozmów.

> P-Link* ułatwia okablowanie zarówno dla
systemów opartych o Converge Pro 2, jak
i Huddle.

ZASTOSOWANIA:

• Konferencje audio
• Konferencje wideo
• Konferencje BYOD
• Konferencje w chmurze

> Dla wygody użycia adapter został
zaprojektowany do zamontowania w
ścianie gipsokartonowej.

> Bluetooth 3.0 - zapewniona zgodność ze
standardami do komunikacji głosowej.

> Posiada duży zasięg działania – do 45
metrów.

* Zmodyfikowany P-Link dla Huddle

GDZIE STOSOWAĆ:

• Biura zarządu
• Sale konferencyjne
• Małe sale pracy wspólnej
• Sale szkoleniowe
• Sale wykładowe
• Sale spotkań
• Biura

Doskonałe pokrycie sali
Duży zasięg Bluetooth –  do 45
metrów.

Great Ideas Need to be Heard TM
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TECHNOLOGIA BLUETOOTH
•Wersja: 3.0
•Tryb: Bluetooth Classic
• Obsługiwane profile

• Hands-Free Profile v.1.6 (HFP)
• A2DP v1.5.

• Działanie:
• Zakres częstotliwości: 2390 MHz - 2483.5MHz
• Siła sygnału: +6.5dBm
• Czułość odbiornika: -90dBm
• Zasięg: do 45 metrów

WSKAŹNIKI
•LED

•Migające na niebiesko - gotowy do połączenia
•Stałe niebieskie - połączony
•Czerwony - lock-out

•Włącznik
Naciśnij przycisk, by przerwać istniejące
połączenia oraz umożliwić nawiązanie nowego
połączenia

SPOSOBY ZAMONTOWANIA
•Przy nowych inwestycjach (przed instalacją ściany
gipsokartonowej) \- w gniazdku elektrycznym

•Przy istniejących inwestycjach (po instalacji ściany
gipsokartonowej) - wpuszczane gniazdko typu
Carlon SC100RR

•Przy istniejących inwestycjach (dla betonu, cegieł
lub kamiennych ścian) - w gniazdku naściennym o
wymiarach co najmniej 129.8mm (wysokość) x
76mm (szerokość) x 65.5mm (głębokość).

t

P-LINK
•RJ45: okablowanie Cat5e, Cat6,
•Długość kabla do 60 metrów

Generowane ciepło
•7.64 BTU na godzinę

Praca w temperaturze otoczenia
•-10°C do 40°C

ZASILANIE
•Przez interfejs P-Link, RJ45
•2.24 W

ROZMIARY
•112.5 mm (wysokość) x 44 mm (szerokość) x
40 mm (głębokość)

WAGA
• Urządzenie: 88g
• Waga z opakowaniem: 0.16kg

KOD PRODUKTU
910-3200-303
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