טלפונים לשיחות ועידה – סדרת MID

MID

MID2EX

MID2

סדרת טלפוני הועידה מדגם  MIDמספקים מענה לכל סוג וגודל של חדר ישיבות.
טכנולוגיית  DSPמתקדמת ועיצוב מודולארי חדשני מעניקים איכות שמע גבוהה ביותר
המלווה בפונקציונליות רחבה המאפשרת יכולת התרחבות ואף תמיכה בשיחת ועידה בין 3
אתרים הכוללת גם שיחת אינטרנט (באמצעות ממשק )USB
מכשיר ועידה זה משלב את הפונקציונאליות של טלפון שולחני סטנדרטי עם היכולות
והפונקציונאליות של טלפון ועידה באיכות גבוהה.
פיתוח עצמי של טכנולוגיות ביטול ההד ודיכוי רעשים דינאמית ,משולב עם מיקרופונים
ורמקול באיכות גבוהה מעניקים לשיחת הועידה איכות ועוצמה מרשימים.
בנוסף ,סדרת טלפוני הועידה  MIDמאמצים את טכנולוגית הועידה הדו-כיוונית הייחודית
ההופכת את שיחתך ואת דיבורך לבהירים וברורים.
סדרות טלפוני הועידה מדגם  MIDכוללות  3דגמים לבחירה ,המאפשרים התאמה לסוג וגודל
חדר ישיבות וכן לדרישות הפונקציונאליות הנדרשות.

ארגוקום בע”מ ,רח’ השר משה שפירא  ,16א.ת .חדש ,ראשון לציון 75704
טל , 03-9514440 :פקסwww.ergocom.co.il 03-9520660 :

טלפונים לשיחות ועידה – סדרת MID

מאפיינים עיקריים:
♦ ♦טכנולוגיית הדו-כיווניות ( )full-duplexהופכת את השיחה לברורה ,זורמת ,וטבעית.
♦ ♦טכנולוגית ביטול ההד ( )Echo Cancellationשפותחה בכוחות עצמיים למניעת שמיעת הד מהרמקול.
♦ ♦טכנולוגית דיכוי הרעשים הדינאמית ( )Dynamic noise suppressionמקטינה למינימום את רעשי הסביבה.
♦ ♦שפופרת מובנת מאפשרת הקמת שיחה פרטית/אישית בזמן שיחת הועידה ובמקרה הצורך.
♦ ♦אחד או שלשה מיקרופונים מובנים בעלי רגישות גבוהה ,ואשר ניתנים להרחבה לעוד שני מיקרופונים נוספים.
♦ ♦טכנולוגית בקרת עוצמת אוטומטית  AGCבמיקרופון ויכולת השתקת המיקרופון.
♦ ♦רמקול מובנה בעל עצמה גבוהה עם יכולת כיוון עוצמת השמע.
♦ ♦תמיכה בשיחת ועידת אינטרנט באמצעות חיבור למחשב האישי  PCביציאת  USB,תמיכה בשיחת ועידה של
 3משתתפים המשלבת את רשת הטלפון ( )PSTNורשת האינטרנט ,מאפשרת תמיכה בכל תוכנות
התקשורת שבמחשב ,כמו  ,Skype, MSNוכן תמיכה בשילוב עם מערכות לשיחות ועידת חוזי.
♦ ♦אפשרות חיבור למכשיר הקלטה.
♦ ♦תמיכה בזיהוי מספר בשיחה נכנסת ,מספרי הטלפון של השיחות הנכנסות/היוצאות בעלי אורך של  16ספרות
ניתנים להצגה ולשמירה ,תואמים לאותות  FSKו.DTMF-
♦ ♦מסך  LCDעם תאורה אחורית כולל תצוגת תאריך ושעה.
♦ ♦מקלדת מוארת המאפשרת עבודה בחושך או באור חלוש.
♦ ♦נורית חיווי  LEDלשיחות שלא נענו.
♦ ♦יכולת תמיכה בעד  8סוגי צליל צלצול ובנוסף צליל צלצול  ,VIPצלילי הצלצול ניתנים לבחירה והפעלה.
♦ ♦תמיכה בפונקציית מספר  VIPעם יכולת מניעת מחיקה ,וצליל צלצול מיוחד עבור שיחת .VIP
♦ ♦תמיכה בפונקציית המתנה ()Hold
♦ ♦תמיכה בפונקציית .Flash
♦ ♦תמיכה בפונקציית הפסקה ( Pause -השהייה לחיוג).
♦ ♦המערכת קלה להתקנה ,הפעלה ושימוש.

גודל חדר הישיבות (מטר מרובע)
מספר משתתפים
עוצמת רמקול מכסימלית ()db
מרחק מהמיקרופון (מטר)
מספר מיקרופונים מובנים
מספר מיקרופונים נוספים
יציאת אודיו  3.5מ”מ
יציאת USB
שפורפרת
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