CLEARCALL
Draagbare USB- en Bluetooth-speakerphone

Hoor duidelijk, spreek vrijuit.
Flexwerken is makkelijker dan ooit, maar je zult nog steeds aan overleggen deelnemen.
Het gebruik van je laptopluidsprekers voor videobellen is verre van ideaal en als je een
koptelefoon draagt, hoor je niet meer wat er om je heen gebeurt. Maar ook wanneer
je thuiswerkt wil je een goed overleg kunnen voeren. De ClearCall-speakerphone
werkt overal met je computer of telefoon, voor heldere handsfree gesprekken. Zelfs in
lawaaierige omgevingen of wanneer je aan de andere kant van de ruimte zit. En met
24 uur aan batterijduur kun je de luidspreker de hele werkdag gebruiken. Hij is gemaakt
van gerecycled plastic en verpakt in duurzame, milieuvriendelijke materialen.

Functies
 360-graden microfoontechnologie
 Spreek met anderen alsof jullie in
dezelfde ruimte zijn
 USB Plug-n-Play
 Tot 24 uur spreektijd
 Bluetooth 5.0 draadloze streaming voor
één of twee apparaten
 Compatible met de meeste populaire
toepassingen
 Milieuvriendelijke materialen en
verpakking
 Werkt ook als powerbank
 Inclusief beschermhoesje

CLEARCALL
Draagbare USB- en Bluetooth-speakerphone

360-graden microfoontechnologie
Laat je horen. Letterlijk. Zorg ervoor dat je overal in de kamer wordt gehoord door de vier
microfoons met een groot 360-graden bereik. Je kan tijdens je gesprek gerust rondlopen
en praten tegelijk.
Spreek met anderen alsof jullie in dezelfde ruimte zijn
Met deze speakerphone heb je geen rumoerige gesprekken meer. Dankzij de echo- en
ruisonderdrukkingstechnologie van ClearCall zijn stemmen kristalhelder. Ongeacht het
rumoer om je heen, of het nu geluid van buiten is of een snurkende huisgenoot.
USB Plug-n-Play
De installatie is een fluitje van een cent. Sluit de ClearCall gewoon rechtstreeks aan op een
USB-poort. Zo eenvoudig is het. Echt waar.
Tot 24 uur spreektijd
Eén keer opladen biedt tot 24 uur spreektijd via Bluetooth. Dat is een hele dag handsfree bellen.
Bluetooth 5.0 draadloze streaming voor één of twee apparaten
Sluit draadloos een smartphone, laptop of beide aan op ClearCall en schakel tussen
chatten met familie en vrienden of vergaderen met collega's.
Compatible met de meeste populaire toepassingen
Hoor en spreek luid en duidelijk, ongeacht welke conferentietoepassing je gebruikt.
ClearCall werkt met Webex, Zoom, Skype, Microsoft Teams, Jabber, GoToMeeting,
GoToWebinar, Facetime, Google Hangouts en meer1.
Milieuvriendelijke materialen en verpakking
Deze speakerphone is beter voor het milieu. Gemaakt van 90% gerecycled plastic en met
een FSC-gecertificeerde verpakking bedrukt met organische soja-inkt.
Werkt ook als powerbank
Heeft je smartphone een boost nodig? Geen probleem. Verbind je telefoon met de USB-Apoort en laad hem op dankzij ClearCalls ingebouwde, oplaadbare Li-ionbatterij.
Inclusief beschermhoesje
Een thuis weg van huis. Zelfs een speakerphone die zo handig is als deze, verdient soms
even rust, dus hij wordt geleverd met zijn eigen beschermhoesje tegen stof en schade voor
als hij even niet wordt gebruikt.
Disclaimers:
1. Bij het dempen van een oproep bij ClearCall, licht de pictogram van de microfoon rood op. Het pictogram voor
de microfoonstatus op het scherm van de conferentietoepassing verandert mogelijk niet. De telefoonknop
van ClearCall werkt alleen bij oproepen via mobiele spraaknetwerken en start of beëindigt geen sessies in
conferentietoepassingen.
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Verpakkingsinhoud:
1 x ClearCall
1 x USB-A naar USB-C-kabel
1 x hoesje
1 x snelstartgids
1 x veiligheidsinformatieblad
1 x garantiebewijs

Technische specificaties:
Algemene specificaties
Spreektijd/muziekafspeeltijd: 24 uur
(varieert per volumeniveau en audio-inhoud)
Uitgangsvermogen: 5 W RMS
Lithiumbatterij: 3,6 V / 6500 mAh
Oplaadtijd voor batterij: 4 uur bij 5 V, 2 A
Laadvermogen: Max. 5 V / 2,1 A
Bluetooth-versie: 5.0
Bluetooth zendvermogen: < 4 dBm (EIRP)
Frequentiebereik Bluetooth-zender:
2400 MHz – 2483,5 MHz
Max. Uitgang: Draadloos 15,0 W
USB-A: 15,0 W
USB-C: 65 W
Afmetingen
Afmetingen (B x H x D): 124 x 124 x 32 mm
Gewicht: 345 g
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