Microfone sem fio de mesa
GMD1208

O GMD1208 é um microfone complementar de extensão para o sistema de conferência multimídia Ultra HD
GVC3220 da Grandstream que permite aumentar o alcance de cobertura do áudio. Este microfone sem fio de
mesa tem Bluetooth integrado, podendo ser emparelhado com dispositivos Bluetooth com qualidade de voz
em HD. Com emparelhamento Ultrasound, longo tempo de conversa, transmissão de longa distância resiliente
a erros e modo duplo 2.4G/BT patenteada, o GMD1208 proporciona mobilidade e flexibilidade em uma
solução de conferência fácil de usar e eficiente. Com a tecnologia “beamforming” dinâmica, os 8 microfones
omnidirecionais podem escolher dentre até 24 direções de transmissão com eficácia, cobrindo 360 graus de
captação de voz em qualidade full-band com raio de 5 metros para proporcionar a melhor experiência do
usuário. A tecla touch multifuncional do dispositivo aciona diversas funções com diferentes operações e inclui
um indicador de LED para notificações de status. Esses recursos fáceis de usar tornam o GMD1208 uma escolha
ideal para organizações que precisam de microfone com ótimo posicionamento para cobertura extremamente
ampla de salas e excelente qualidade de áudio.

Botão touch capacitivo para
função mudo com LED

Bateria integrada Li-ion de
1500 mA

Porta Micro-B para carga,
microfone BYOD e upgrade

Indicador de energia baixa

Protocolos Bluetooth
v2.1+EDR

Tecnologia sem fio de
2,4 GHz patenteada com
tecnologia “beamforming”
dinâmica

Tecnologia de
emparelhamento Ultrasound

Codificação de áudio de alta
qualidade com tolerância a
erros

8 MEMS omnidirecionais
integrados com alcance de
captação de 5 metros
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MIC
Distância de conexão máxima
Recursos de áudio

8 MEMS omnidirecionais
Alcance de captação de até 5 metros
No modo 2.4G: até 20 metros.
no modo Bluetooth: até 10 metros.
ANS, AGC/DRC, tecnologia Noise

Codecs de áudio Opus
Modo 2,4 G patenteada, Bluetooth, Traga seu próprio dispositivo
Bluetooth

Bluetooth 2.1+EDR

Capacidade de cascata Até 2
Portas auxiliares
LED

Porta Micro USB B
1 LED tricolor para indicação de status
1 LED bicolor para indicação de mudo
1 LED bicolor para indicação de energia

Fonte de alimentação universal incluída
Uso eficiente da energia e energia
Entrada: 220 V, Saída: 5 V, 1 A
verde
Bateria Li-ion de 1500 mAh, 12h de conversa
Aspectos físicos

Dados ambientais

Dimensões da unidade: 105 (mm)×105 (mm)×16,9 (mm) ;
Peso da unidade: 131,4 g
Dimensões do pacote: 185 (mm)×137 (mm)×60 (mm);
Peso da embalagem: 330,5 g
Operação: 0 ºC a 40 ºC
Armazenamento: -10 ºC a 60 ºC,
Umidade: 10% a 90% sem condensação

1 microfone GMD1208, 1 cabo USB, 1 Manual de instalação rápida, 1 fonte de alimentaConteúdo da embalagem ção,
1 licença do GPL
Conformidade

FCC: Part 15 (CFR 47) Class B; UL 60950 (fonte de alimentação); Part 68 (HAC)
CE: EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS
RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 4268
IC: ICES 003, RSS 247, CS 03, RSS 102
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