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ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY 
USB I BLUETOOTH®

Phonum to bezprzewodowy zestaw głośnomówiący 
z Bluetooth® stworzony z myślą o małych zespołach. 

Phonum oferuje nowe możliwości komunikacji. Zespoły 
z całego świata będą mogły spotykać się w dowolnym 
miejscu, o dowolnej porze - czując się, jakby każdy był 

w tym samym miejscu. Dzięki systemowi dźwięku GEC-
KO 360° Downfire wszyscy zostaną usłyszeni.

Funkcja GECKO 360° Poznaj nowy sposób komunika-
cji dzięki innowacyjnemu śledzeniu głosu Fix & Follow.  

Przełączaj między trzema trybami, aby uzyskać najlepszą 
jakość transmisji głosu: - Ustalony: nakierowany na jedne-
go członka zespołu. - Zmienny: śledzenie głosu członków 

zespołu ze zmianą pozycji. - 360 °, aby być słyszanym 
w całym pomieszczeniu.

Głos GECKO 360° Uzyskaj doskonałej jakości głos dzięki 
ustawionym na całe pomieszczenie mikrofonom 360º. 
Trzy kapsuły mikrofonów klasy premium zapewniają 

przejrzystą transmisję głosu w najwyższej jakości. 

Dźwięk GECKO 360° Ciesz się najwyższą wydajnością 
dźwięku dzięki skierowanemu w dół głośnikowi 360°, 

z dowolnego miejsca siedzenia. Dźwięk emitowany jest 
we wszystkich kierunkach i jest wyraźnie słyszalny przez 
wszystkich członków zespołu. Phonum jest przenośnym 
zestawem głośnomówiącym idealnym do telekonferencji 
w mniejszych pomieszczeniach, a nawet podczas podróży 
służbowych. W zestawie znajduje się etui ochronne oraz 

kabel USB, zasilacz i instrukcje użytkowania.

PC TABLET TELEFON USB BLUETOOTH® NFC

PRACUJE Z



GŁÓWNE CECHY
• Do połączeń konferencyjnych • Technologia Bluetooth® zapewnia większą swobodę ruchów
• Możliwość połączenia poprzez USB • Zasięg do 10 m • Czas pracy akumulatora > 12 godzin

• Kodek audio: SBC • Wyświetlanie stanu pracy, trybu mikrofonu, stanu baterii
• Obsługa poprzez czujniki dotykowe
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Czas ładowania ok. 3 godziny przez zasilacz • Czas pracy ok 12 godzin • Typ baterii Wbudowany akumulator litowo-
-jonowy • Maksymalna moc wyjściowa głośnika 2,3 W rms • Poziom ciśnienia akustycznego 75 dB @ 1m/1W RMS

• Pasmo przenoszenia 150 Hz - 14 kHz • Algorytmy audio Redukcja echa (AEC), Redukcja szumu (ANC)
• Bluetooth® BT4.2, klasa 2 • Częstotliwość Bluetooth® 2402 - 2480 MHz • Moc nadajnika max. 10 mW

• Zasięg Bluetooth 10 metrów • Kompatybilość NFC SSP; 13,56 MHz • Obsługiwane profile HFP, A2DP, SPP (prze-
syłanie) • Temperatura pracy 0 - 40° C • Akcesoria Etui, Kabel USB-C (1 m) • Gwarancja 2 lata 

• Wymiary (dł. x szer. x wys.) 136 x 136 x 63 mm • Waga ok. 450 g
• Deklaracja zgodności www.beyerdynamic.de/service/downloads

AKCESORIA W ZESTAWIE
Twarde etui, kabel USB typu C, 1 m

EXTRANET
Materiały marketingowe dostępne są w sieci Extranet

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków 
przez beyerdynamic podlega licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.
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Konsbud Hi-Fi Sp. z o.o. ul. Nowa 23, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno 
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