
BT41
Bluetooth USB Klucz sprzętowy

Klucz sprzętowy USB dla zestawów 
słuchawkowych Bluetooth 

Klucz sprzętowy Bluetooth USB zapewnia łączność Bluetooth z telefonem IP dzięki szerokiej gamie

zestawów słuchawkowych Bluetooth, umożliwiając odbieranie połączeń w dowolnym miejscu w biurze.

Kompatybilny ze specyfikacją Bluetooth V4.1, wstecznie kompatybilny z Bluetooth 1.1, 1.2, 2.0 i 3.0 do

szerokiego zastosowania.

> Obsługa Yealink SIP-T27G/T29G/T46G/T48G/T41S/T42S/T46S/T48S/T53

> Odbieranie/zakończenie połączenia przez bezprzewodowy
 zestaw słuchawkowy

> 10m zasięgu

Specifications

Główne cechy 

> Specyfikacja Bluetooth: V4.1

> Zgodność z Enhanced Data Rata (edr) zarówno dla obsługiwanych 2Mbps jak i 3Mbps

> Technologia A2DP

> Obsługa 8K NBS (dotyczy SIP-T27G/T29G/T46G/T48G/T41S/T42S/T46S/T48S)

> Obsługa 16K WBS (dotyczy SIP-T53)

> Odległość robocza: 10 metrów

> Odbieranie połączeń przychodza

> Zakończenie połączenia przez zestaw słuchawkowy Bluetooth

> Regulacja głośności zestawu słuchawkowego Bluetooth za pomocą zestawu lub telefonu

> Zakres częstotliwości Bluetooth: 2.402GHz-2.480GHz

> Wbudowane zabezpieczenia

> Niski pobór mocy

Cechy fizyczne
> Obsługuje Yealink SIP-T27G/T29G/T46G/T48G/T41S/T42S/T46S/T48S/T53 

(wersja 82 lub późniejsza)

> Interfejs USB2.0

> Szybkość symbolu: 3Mbps

> Wymiary: 18mm*14mm*5.5mm

> Waga: 2g

Cechy pakietu

> Qty/CTN: 40 PCS

> N.W/CTN: 1.6 kg

> G.W/CTN: 2.6 kg

> Wielkość pudełka: 310mm*275mm*290mm

> Rozmiar kartonu: 119mm*113mm*26mm

Dowiedz się więcej
Aby dowiedzieć się, jak rozwiązania Yealink mogą pomóc Twojej organizacji, odwiedź nas na www.yealink.com lub wyślij maila na 
sales@yealink.com





O Yealink

Yealink jest wiodącym światowym dostawcą rozwiązań w zakresie komunikacji i współpracy dla przedsiębiorstw, oferującym usługi 
wideokonferencji dla przedsiębiorstw na całym świecie. Skupiając się na badaniach i rozwoju, Yealink kładzie również nacisk na 
innowacyjność i kreatywność. Dzięki wyjątkowym patentom technicznym w zakresie technologii przetwarzania chmury obliczeniowej, 
audio, wideo i obrazu, Yealink zbudował panoramiczne rozwiązanie do współpracy w zakresie wideokonferencji audio i wideo, łącząc 
swoje usługi w chmurze z szeregiem produktów końcowych.Jako jeden z najlepszych dostawców w ponad 140 krajach i regionach, w 
tym w USA, Wielkiej Brytanii i Australii, Yealink plasuje się na pierwszym miejscu pod względem udziału w światowym rynku przesyłek 
telefonicznych SIP.
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Pomoc techniczna

Odwiedź witrynę Yealink WIKI (http://support.yealink.com/), aby pobrać oprogramowanie sprzętowe, dokumenty produktu, FAQ i inne. 
W celu zapewnienia lepszej obsługi, szczerze zalecamy korzystanie z systemu Yealink Ticketing (https://ticket.yealink.com) w celu 
zgłoszenia wszystkich problemów technicznych.
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