Fones Bluetooth em HD
GUV3050
Os fones Bluetooth em HD GUV3050 podem ser emparelhados com laptops, computadores, fones IP e outros dispositivos, oferecendo
som sem fio de alta qualidade. Ideais para funcionários remotos e ambientes movimentados, esses fones Bluetooth têm um microfone
com cancelamento de ruído que minimiza o ruído de fundo para proporcionar áudio em HD perfeito. O GUV3050 é facilmente
emparelhado com qualquer dispositivo Bluetooth, proporcionando conforto durante todo o dia, graças à faixa ajustável para cabeça, e
vem equipado com uma estação base de carregamento. O GUV3050 é compatível com qualquer dispositivo com Bluetooth ou que tenha
uma conexão USB, usando o plugue USB incluído, como dispositivos móveis, computadores e telefones IP da Grandstream. Os fones
suportam os principais softphones, aplicativos e plataformas de comunicação de terceiros, assim como os aplicativos da Grandstream
IPVideoTalk Meetings e Wave. Oferecendo áudio em HD de excelente qualidade, facilidade no emparelhamento Bluetooth, uso
confortável e ampla compatibilidade, o GUV3050 é ideal para funcionários remotos, centrais de chamadas, recepções, equipes de vendas
e outros.

Áudio em HD para
comunicação clara e fácil

Compatível com Bluetooth,
pode ser emparelhado com
até dois dispositivos ao
mesmo tempo

Tecnologia de cancelamento
de ruído para minimizar o
ruído de fundo

Luz de ocupado em formato
de anel nos dois lados
dos fones para indicar a
chamada em andamento

Inclui tira ajustável para
a cabeça, controles
sincronizados e possibilidade
de uso à esquerda ou direita

Adaptador USB e estação
base de carregamento
incluídos

www.grandstream.com

Conexão
Bluetooth

Bluetooth 4.2, permite conexão simultânea de dois dispositivos Bluetooth
Classe 2 e Bluetooth 4.2

Tempo de conversa Até 12 horas
Controle de áudio

Ligar/desligar, silenciar o microfone, aumentar/diminuir o volume do alto-falante nos fones

Luz de ocupado integrada Luzes vermelhas são ativadas automaticamente nos dois fones durante a chamada
Modo de música com largura de banda
20 Hz - 20 kHz
do alto-falante
Modo de comunicação
150Hz - 6,8kHz
com largura de banda do alto-falante
Tipo de microfone
Faixa de frequências do microfone
Temperatura

Braço em arco médio com cancelamento de ruído unidirecional
150Hz - 6,8kHz
De operação: -10 ºC a +40 ºC
Armazenamento: -20 ºC a +50 ºC

Peso dos fones 158 g
Dimensões do pacote
Embalagem

Fones: 155 x 36 x 180 mm
Suporte de carregamento: 100 x 81 x 108 mm
Manual do Usuário, Fones BT GUV3050, Adaptador USB Bluetooth GUV-UDG01, suporte de carregamento

2.2021.01

www.grandstream.com

