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wyłączny dystrybutor:

CECHY 
• Do połączeń konferencyjnych przez Internet
• Technologia Bluetooth® dla większej swobody ruchów 
• Połączenie USB jako dodatkowy interfejs
• Zasięg do 10 m
• Czas pracy akumulatora > 12 godzin 
• Kodek audio: SBC 
• Wyświetlanie stanu pracy, trybu mikrofonu, stanu baterii
• Obsługa poprzez czujniki dotykowe

Zestaw głośnomówiący

Phonum

OPIS
Zestaw głośnomówiący Phonum jest idealnym rozwiązaniem do 
prowadzenia konferencji mobilnych przez Internet w biurze lub w 
domu. Podstawowym sposobem korzystania z urządzenia jest po-
łączenie go przez Bluetooth® do komputera, laptopa lub smartfo-
nu. Zestaw głośnomówiący Phonum może być podłączony przez 
port USB, dzięki czemu może być używany nawet przy słabej ko-
munikacji radiowej.
Phonum umożliwia prowadzenie konferencji, w tym wideo lub te-
lekonferencji, z uczestnikami znajdującymi się w odległych lokaliza-
cjach. W biurze lub w sali konferencyjnej maksymalna liczba uczest-
ników to 8 osób.
Phonum jest zasilany przez wbudowany akumulator litowo-jono-
wy, który można ładować przez port USB. W razie potrzeby, ze-
staw można podłączyć przez USB, bateria będzie wtedy ładowana 
równolegle z użytkowaniem urządzenia.
Phonum jest obsługiwany przez pojemnościowe czujniki dotyko-
we, za pomocą których można akceptować lub kończyć połączenia, 
zwiększać lub zmniejszać głośność, wybierać kierunkowość mikro-
fonu, a także wyciszać lub włączać mikrofon.
Urządzenie Phonum posiada trzy tryby mikrofonu: wszechkierun-
kowy, jednokierunkowy i dwukierunkowy. W trybie dwukierunko-
wym, mikrofon automatycznie dostosowuje się do kierunku mó-
wiącej osoby. Wybrany tryb mikrofonu sygnalizowany jest diodami.

SPECYFIKACJE
Czas ładowania .................................  ok. 3 godziny przez zasilacz
Czas pracy .......................................... ok. 12 godzin
Typ baterii .......................................... wbudowany akumulator 

litowo-jonowy 
Maks. moc głośnika ......................... 2,3 W rms
Pasmo przenoszenia
Mikrofon ............................................ 150 Hz - 6.8 kHz
Głośnik ............................................... 100 Hz - 14 kHz
Algorytmy audio ............................... redukcja echa (AEC), redukcja 

szumu (ANC)
Bluetooth® ......................................... BT4.2, klasa 2
Obsługiwane profile ........................ HFP, A2DP, SPP
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ............ 136 x 136 x 63 mm
Waga ................................................... ok. 450 g 

AKCESORIA W ZESTAWIE 
• Twarde etui
• Kabel do ładowania USB typ C, 1 m

Znaki towarowe
Znak i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi Bluetooth
SIG, Inc. wszelkie wykorzystanie tych znaków towarowych przez beyerdynamic jest licencjonowane. 
Inne znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością odpowiednich właścicieli.


