
Zestaw słuchawkowy HD Bluetooth
Model GUV3050 jest zestawem słuchawkowymi HD Bluetooth, które można parować z komputerami przenośnymi, komputerami, 
telefonami IP i innymi urządzeniami, aby korzystać z wysokiej jakości bezprzewodowego dźwięku. Idealne rozwiązanie dla pracowników 
zdalnych i w biurowym otoczeniu o wysokim poziomie hałasu. Te zestawy słuchawkowe Bluetooth są wyposażone w mikrofon z funkcją 
tłumienia hałasów, który minimalizuje hałas z tła, zapewniając wyraźny dźwięk w jakości HD. Zestaw GUV3050 można łatwo sparować 
z dowolnym urządzeniem Bluetooth, zapewnia całodzienny komfort dzięki regulowanemu pałąkowi na głowę i jest wyposażony w 
stację bazową do ładowania. Zestaw GUV3050 jest kompatybilny z każdym urządzeniem wyposażonym w Bluetooth, a także z każdym 
urządzeniem, które oferuje połączenie USB za pomocą dołączonego klucza sprzętowego USB, w tym z urządzeniami przenośnymi, 
laptopami i telefonami IP Grandstream. Zestaw słuchawkowy obsługuje wszystkie najważniejsze platformy komunikacyjne, aplikacje 
i telefony programowe innych producentów, a także aplikację IPVideoTalk Meetings and Wave firmy Grandstream. Oferując wyraźny 
dźwięk w jakości HD, łatwe parowanie przez Bluetooth, komfort użytkowania i szeroką zgodność, zestaw GUV3050 jest idealny dla 
pracowników zdalnych, centrów obsługi, recepcji, zespołów sprzedaży i nie tylko.
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GUV3050

Przejściówka USB i stacja 
bazowa do ładowania w 
zestawie

Zintegrowane pierścieniowe 
wskaźniki zajętości po 
obu stronach zestawu 
słuchawkowego 
sygnalizujące trwające 
połączenie

Słuchawki mają regulowany 
pałąk, wbudowane elementy 
sterowania oraz możliwość 
zakładania słuchawek w obie 
strony.

Ten kompatybilny z 
Bluetooth zestaw można 
sparować z maksymalnie 
dwoma urządzeniami 
jednocześnie

Technologia tłumienia 
hałasów minimalizuje hałasy 
z tła.

Dźwięk w jakości HD 
umożliwiający wyraźną 
i łatwą komunikację.
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Połączenie Bluetooth 4.2, pozwala na dwustronne połączenie dla dwóch urządzeń Bluetooth jednocześnie

Bluetooth Klasa 2 i Bluetooth 4.2

Czas rozmowy Do 12 godzin

Sterowanie audio Wyłączanie/włączanie, wyciszanie mikrofonu, zwiększanie/zmniejszanie głośności głośnika w zesta-
wie słuchawkowym

Zintegrowany wskaźnik zajętości Czerwone lampki na obu słuchawkach zostają automatycznie aktywowane podczas połączenia

Szerokość pasma głośników w trybie 
muzycznym od 20 Hz do 20 kHz

Szerokość pasma głośników  
w trybie komunikacji od 150 Hz do 6,8 kHz

Typ mikrofonu Ramię wysięgnika średniej długości z jednokierunkową funkcją tłumienia hałasów

Zakres częstotliwości mikrofonu od 150 Hz do 6,8 kHz

Temperatura Praca: od -10°C do +40°C
Przechowywanie: od -20°C do +50°C

Waga zestawu słuchawkowego 158 g

Wymiary opakowania Zestaw słuchawkowy: 155 x 36 x 180 mm
Stojak ładujący: 100 x 81 x 108 mm

Opakowanie Instrukcja obsługi, zestaw słuchawkowy GUV3050 BT, przejściówka Bluetooth USB GUV-UDG01, 
stojak ładujący

2.2021.01


