
Glashelder geluid
Communicatie op afstand is niet meer weg te denken uit ons dagelijks werk.  
De Predia Speakerphone is met 8 microfoons en een speaker van 5 watt perfect 
voor gebruik in de vergaderruimte en communicatie op afstand. Samen met de 
nieuwste AI-ruisonderdrukking zorgt dat voor glashelder geluid dat zo belangrijk 
is tijdens een vergadering, presentatie, training of les. Zo kun je de ander altijd 
goed verstaan. 

Lange batterijduur Glashelder geluid
Dankzij een ingebouwde lithiumaccu is 
de Predia Speakerphone draadloos tot 30 
uur te gebruiken bij een gesprek.  

De Predia Speakerphone is uitgerust met de 
nieuwste AI-algoritmes en ruisonderdrukking  
die onaangename omgevingsgeluiden filtert.

Eenvoudig opladen Compatible met  
conference software

Opladen gaat heel eenvoudig via USB type C of zelfs 
draadloos door middel van Qi.

Beeld, geluid én de touchbediening via één kabeltje

Groot bereik Draadloos koppelen 
De Predia Speakerphone heeft een radius van 6 meter.  
Hij ‘hoort’ dus ook sprekers die op wat grotere afstand 
zitten of staan. 

Je kunt twee Predia Speakerphones draadloos in 
cascade schakelen waardoor je ze met elkaar kunt 
koppelen. Hierdoor is de Predia Speakerphone ook  
in grotere ruimtes inzetbaar. 
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Predia Speakerphone
Model Predia Speakerphone V2

Microfoon
Opnamebereik 6 meter

Microfoon 8 controllable  array microfoons met DOA Algotithm en AI 
Noise reduction

Frequentie 150Hz~8kHz

Speaker frequentie 75 Hz tot 20Hz

Signaal / Ruisverhouding 65dB

Speaker
Maximaal geluidsdrukniveau 80dB SPL@1m

Vervorming ≤4% @150Hz~16kHz

Signaal / Ruisverhouding ≥75dB@1m

Frequentiebereik 150Hz~16kHz

I/O-poorten knoppen & indicatoren
USB Type C (Audio In/uit + Opladen 5v/2A) 

Koppelbaar maximaal 2 Predia Speakerphones draadloos  
via Cascade mode 

Bluetooth Dual Bluetooth BT5.3+EDR

Modus Muziek modus / Bel modus 

Knoppen 6 ( aan/uit, Antwoorden/ophangen, dempen, Bluetooth, 
Volume + en -)

Led indicator Aan/uit indicatie en Volume sterkte 

Algemene specificaties
Afmetingen (diameter en hoogte) 120 mm x 35 mm

Gewicht Netto 380 gram

Kleur Donker grijs 

Accu
Batterij capaciteit 3.7v/4400mAh

Opladen Bekabeld (USB typ C) 5v/2A  &  Draadloos QI (5 watt)

Gebruiksduur tot 30 uur  (30 uur gespeksduur , 8 uur muziek )

2De formaten en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen en kunnen typefouten bevatten.



Omgevingsomstandigheden 
Gebruikstemperatuur 0° - 40° C

Werkende vochtigheid 10% - 90% RH (geen condensatie)

Bewaartemperatuur -20 C tot 40° C

Opslagvochtigheid 10% - 90% RH (geen condensatie)

Maximale operationele hoogte 5000 meter

Unterstützende Konferenzsoftware
Microsoft Teams Ja

Zoom Ja

GoToMeeting Ja

Google meet Ja 

meeste overige conferentie software V

3De formaten en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen en kunnen typefouten bevatten.


