CAP 200 BT
Audioconferência Bluetooth
» Conexão via Bluetooth® 5.0 ou via cabo USB C
» Microfone 360º Omnidirecional, realize conversações
à distância com alta qualidade e garanta a captação de
som, independente do ângulo em que a voz for
emitida.
» Som de alta qualidade para audioconferência e em
modo de reprodução
» Conectividade Plug & Play;
» Comunicação Full Duplex
» Alcance de Bluetooth até 10m sem barreiras
» Teclas sensíveis ao toque com LED de funcionamento

para ajuste de volume/mudo, e controle de assistente
de voz
» Modo Standby
» Borrachas anti-vibração
» Suporte mecânico retrátil para melhor
direcionamento de áudio e recepção de voz;
» Compatível com os principais softwares de

comunicação unificada (Skype, Zoom, Starleaf,
Microsoft Teams, entre outros)
» Produto leve e design fino com estojo de proteção e

até 15h de duração de bateria;
» Ideal para Audioconferência com participação de até

6 pessoas

Ideal para reuniões a distância e sem fio, o CAP 200 BT tem alta qualidade no som e na captação da voz, trazendo
mais conforto no dia a dia. Com um microfone omnidirecional, ele capta o áudio de qualquer lado da sala com até
6 pessoas. A sua tecnologia Bluetooth 5.0 permite conexão com vários dispositivos para garantir a agilidade,
garantindo a usabilidade com os softwares de comunicação mais conhecidos do mercado, ex: Skype for business;
Zoom; Microsoft Teams, entre outros. O CAP 200 BT tem bateria para até 15 horas em uso e até 6 meses em stand
by.
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Especificações técnicas
Versão bluetooth

5.0

Alcance Bluetooth s/barreira

10 m

Duração da bateria

15 horas

Carga total (bateria)

3 horas – USB 5 Vdc – 1 A

Indicador visual

LED Indicativo

Modo Standby

15 min

Comprimento do cabo USB

95 cm – USB 2.0

Compatibilidade

MAC e Windows

Teclas Touchscreen

Ajuste de volume, Liga/Desliga, Bluetooth, Mudo/Assistente de Voz

Atendimento

Full-duplex

Microfone

Omnidirecional (360º)

Perfis de Bluetooth

v1.2, v1.6, A2DP v1.2, AVRCP v1.5

Temperatura de trabalho

0 °C à 40 °C

Temperatura de armazenamento

-30 °C à 65 °C

Área de cobertura para voz

Até 2 m¹

Potência de saída máxima (PMPO)

7W

Potência de saída máxima (RMS)

2W

Faixa de frequência – Modo Reprodução

150 Hz – 20 kHz

Faixa de frequência – Modo Ligação

150 Hz – 7 kHz

Relação sinal ruída (SNR)

+60 dB

Peso

277g

Dimensões

P 36 x L 125 x A 125 mm

Cor

Preto

Garantia

2 anos

Conteúdo da embalagem
» 1x CAP 200 BT
» 1x Adaptador USB C - USB A
» 1x Estojo
» 1x Guia de instalação
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