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Belangrijkste voordelen & functies

Verbeter elke ervaring met  
Microsoft Teams Rooms (MTR) 
Aan te sluiten op elk Microsoft Teams Rooms (MTR)-
systeem onder Windows, inclusief HP, Dell, Lenovo, 
Logitech en Crestron

Geavanceerde spraakherkenning 
Identificeert tot 10 verschillende stemmen in de 
ruimte en maakt, indien geactiveerd, een transcriptie 
van de live feed van de vergadering

7-voudig microfoonbereik 
Biedt superieure audio voor de luisteraar:  
zo ontstaan realistische gesprekken

Ontworpen met het oog op Cortana 
Begin met vergaderen en voeg met Cortana 
spraakassistent - voor optimale productiviteit - 
handsfree deelnemers toe

Beveiliging en privacy van zakelijke kwaliteit 
Volledige stem-ID en gegevenscontrole; 
spraakhandtekeningen worden veilig opgeslagen  
in de Microsoft Office 365 cloud

EXPAND Capture 5 

Neem deel aan Intelligente Meetings

Een intelligente speaker voor alle Microsoft Teams 
Rooms (MTR)-systemen op Windows, met een 
7-voudig microfoonbereik en Cortana spraakassistent. 
Dankzij de geavanceerde spraakherkenning en 
transcriptiemogelijkheden lijkt het alsof alle deelnemers 
gewoon in de vergaderzaal zitten.

Verhoog de productiviteit en inzet van iedereen binnen de 
vergadering, door te zorgen dat externe deelnemers niets 
hoeven te missen, alsof ze fysiek aanwezig zijn. De hybride 
werkplek is niet meer weg te denken. Breng collega's 
doelgericht bijeen en til je virtuele vergaderingen naar een 
hoger niveau

Bekijk meer op eposaudio.com/expand-capture-5

https://www.eposaudio.com/en/nl/enterprise/products/expand-capture-5-speakerphone-1000895


Productgegevens

Algemeen

Kleur Zwart

Gewicht speakerphone 402 g / 14,18 oz.

Afmetingen speakerphone 315,6 (L) x 123 (B) x 53 mm (H)
12,4 (L) x 4,8 (B) x 2,1 in (H)

Te verbinden met Microsoft Teams Rooms in Windows

Garantie 2 jaar

Audio

EPOS VoiceTM-technologie Voor een heldere en natuurlijke luisterervaring. Digitale MEMS 
beamforming omnidirectionele microfoons (7 microfoons)

Microfoon 7 digitale omnidirectionele MEMS-microfoons

Frequentiebereik microfoon 20-8,000 Hz

Microfoondekking 360 graden

Luidsprekertype Neodymium

Frequentiebereik luidsprekers 150-20.000 Hz (communicatie)

Geluidsdruk 70 dB

Communicatie-Audioprestaties Uitzonderlijke gesprekservaring met uitstekende verstaanbaarheid 
en de mogelijkheid om gelijktijdig te spreken, zelfs in uitdagende 
omgevingen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een systeem met 
geavanceerde beamforming en echo-onderdrukking.

Stof De Kvadrat-stof is speciaal geselecteerd vanwege zijn 
resonantiedempende vermogen, voor hoge tonen zonder scherpe 
pieken en lage tonen met een superieure reactiesnelheid. In het 
algemeen draagt dit bij aan een soepel klinkend systeem dat 
stemmen warmte en duidelijkheid geeft.

Technisch

Kabellengte 1,5 m + 2 m/4 ft + 6 ft

Ledlampjes Ledlampjes EXPAND Capture 5:
Mute-indicatie en Cortana-activiteiten

Leveringsomvang

Wat zit er in de doos Intelligente Microsoft Teams Rooms-luidspreker incl. powerbox, 
USB-A-kabel, voedingskabel (universeel), veiligheidshandleiding, 
beknopte handleiding en complianceblad  
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Productoverzicht
Te verbinden met  Product Beschrijving EAN / UPC-code

Microsoft Teams Rooms  
in Windows

EXPAND Capture 5
Art.nr. 1000895

Intelligente luidspreker voor  
Microsoft Teams Rooms 

EAN: 57 14708 00696 1
UPC: 8 40064 40696 3

Premium stof 
van Kvadrat
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Extra voordelen en functies

Product in voortdurende ontwikkeling 
Telkens wanneer Microsoft met categorie-updates komt, krijg je de 
nieuwe functies en verbeteringen 

Heldere ledlampjes 
Voor intuïtieve gespreksbesturing en een gerust gevoel over de 
gespreksstatus. LED-displays geven duidelijk aan of het geluid is 
uitgeschakeld en of Cortana actief is

Uitgesproken Scandinavisch design 
Het slanke, minimalistische ronde design - van hoogwaardige 
materialen - werkt prima in elke ruimte en geeft een optimale 
spraakregistratie

Eenvoudige implementatie en bediening 
Makkelijk te implementeren door IT-managers, eenvoudig te 
bedienen door gebruikers

2 jaar garantie 
Beschermt je investering


