
CHAT™| 70
Telefone mãos-livres para Grupos

CONFERÊNCIA PESSOAL
FOLHA DE DADOS <

O CHAT 70 é um telefone mãos-livres pessoal com ligação a PCs 
e a computadores portáteis para uma comunicação rica e em 
mãos-livres utilizando o Microsoft Office Communicator 2007. 
Recorrendo às tecnologias áudio HDConference™, o CHAT 70 
é o sistema áudio periférico perfeito para uma colaboração 
grandemente melhorada através da comunicação unificada.

APLICAÇÕES

Offi ce Communicator 2007

Perfeito para:
Teletrabalhadores +
Escritórios Pequenos +
Profi ssionais em Viagem +
Conferências ad-hoc  +
em qualquer altura e em 
qualquer lugar

VANTAGENS
Proporciona funcionalidades de telefone mãos-livres de qualidade superior em PCs ou 
computadores portáteis: 

Ligue o CHAT 70 a PCs e computadores portáteis através de USB para obter áudio mãos-livres  +
e bidireccional com o Offi ce Communicator 2007
As chamadas recebidas são sonoramente sinalizadas no CHAT 70 +
Verdadeiro funcionamento plug-and-play (ligar e usar) +

Não é necessária a instalação de software ou programas de controlo >
Proporciona também áudio em condições perfeitas para vídeo-conferência e acesso  +
em tempo real a conteúdos multimédia
Substitui os altifalantes e o microfone do PC através de uma solução áudio mãos-livres  +
de elevada qualidade
O elegante design industrial complementa qualquer ambiente profi ssional +
Pequeno e no entanto sufi cientemente robusto para colocar na mala do seu computador  +
e transportá-lo para onde necessário

Desfrute de áudio nítido e claro:
As tecnologias avançadas de processamento áudio HDConference proporcionam um som  +
extraordinariamente rico e natural para conversas sem esforços:

O desempenho verdadeiramente bidireccional permite aos utilizadores ouvir e falar  >
simultaneamente sem interrupções
O cancelamento de eco elimina o eco acústico >
O cancelamento de ruído identifi ca e elimina o ruído ambiente da divisão >
A gestão de nível automático avançada ajusta automaticamente os níveis dos microfones >

A resposta de frequência na totalidade da largura de banda proporciona melhor áudio +

PROPORCIONA 
UM SISTEMA 
ÁUDIO MÃOS-
LIVRES DE 
QUALIDADE 
SUPERIOR 
PARA O OFFICE 
COMMUNICATOR 
2007



Ligações
Conector USB 
Compatível versão 2.0
Tipo: Mini B Fêmea

Áudio externo
Tipo: Mini-tomada 3,5 mm
Envio: Saída de linha
Retorno: Entrada de linha
Malha: Terra

Alimentação CD
Envio: Positivo
Retorno: Negativo

Controlos
Aumentar o volume
Reduzir o volume
Silêncio do microfone

Sistema Operativo
Windows XP
Windows Vista

Áudio
Altifalante
Largura da banda: 220 Hz-14 kHz
Nível máximo de saída: 80dB SPL @ 30,48 cm

Microfone
Largura da banda: 20 Hz-10 kHz

Entrada da linha
Resposta de frequência: 
20 Hz-20 kHz +/- 1 dB
Nível máximo de entrada: 0 dBu
Impedância de entrada: 10K Ohms

Saída de linha
Resposta de frequência: 
20 Hz-20 kHz +/- 1 dB
Nível máximo de saída: 0 dBu
Impedância de saída: 50 Ohms

Processamento
Bidireccional
Cancelamento de eco acústico
Redução de ruído
Controlos de nível automático

Alimentação
por USB
máximo 5 VCD @ 500 mA

Ambientais
Temperatura de funcionamento: 5-40 ºC
(41-104 ºF)
Temperatura de armazenamento: 0-70 ºC
(32-158 ºF)

Mecânicas
Dimensões CHAT 70 (LxPxA): 
9,7 cm x 10,4 cm x 4,6 cm
Peso: 25 kg

Conformidade
RoHS
FCC Classe B Parte 15
ICES-003
Conformidade UE

Número da Peça
910-159-250 CHAT 70 

Com ligação a PCs e computadores  >
portáteis

CHAT 70 FOLHA DE DADOS <

>     Componentes

>     Especificações

>     DEPENDÊNCIAS CLEARONE

Sedes:
Salt Lake City, UT EUA
5225 Wiley Post Way
Suite 500
Salt Lake City, UT 84116
Telf.: 801-975-7200
Linha Gratuita: 800-945-7730
Fax: 801-977-0087
sales@clearone.com

América Latina
Telf.: 801-974-3621
global@clearone.com

EMEA
Telf.: 44 (0) 1189 036 053
global@clearone.com

Ásia-Pacífi co
Telf.: 801-303-3388
global@clearone.com
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Pronto a utilizar logo após desembalar
Todos os componentes necessários para a instalação e funcionamento, 
incluem o cabo USB e o manual de instalação rápida.


