
BeoCom 5

Med BeoCom 5, har B&O skapat en trådlös telefon som fångar varje nyans av 
konversationen - levererar ett ljud så verklig, det är det näst bästa efter att vara där. 
Baserat på samma akustiska kompetenser som tillämpas i Bang & Olufsen högtalare, 
utformade B&O en högtalartelefon som låter dig verkligen lyssna.

Den eleganta BeoCom 5 ger dig enkel tillgång till mer än 400 kontakter och möjlighet att 
anpassa visningen specifikt för varje person i ditt hushåll.

Valfrihet är ett operativt fras för BeoCom 5. Du kan välja mellan layouter i displayen, välja 
mellan nio olika färger och få så mycket som åtta olika telefoner för en telefon. Den 
innovativa högtalartelefon / handsfree-funktionen görs praktiskt och roligt samtidigt erbjuda
något helt unikt för en trådlös telefon, nämligen

Bang & Olufsen ljudkvalitet.

BeoCom 5 erbjuder också två separata telefonlinjer, så att du kan kombinera en vanlig fast
med IP-telefoni, eller kanske använda en annan för arbetslinjen för privata samtal och, om 
du har ett hemmakontor.

Plötsligt känns som att bjuda in fler personer till konversationen? Den runda BeoCom 5 
högtalartelefon i kraftig aluminium är lätt att ta med överallt i huset. Mycket fokus har lagts 
på att uppnå naturlig tal återgivning som är lätt att urskilja och ger en illusion av att vara i 
rummet med långt bort släktingar eller affärskontakter - även när flera personer talar 
samtidigt.

Tal telefonen - naturlig tal återgivning

När siktar på bästa naturliga tal återgivning i BeoCom 5, tillämpar B&O sina akustiska 
lärdomar. Du kommer att märka hur varje människas röst är lätt urskiljbara.

Anpassa din telefon

Med BeoCom 5 har du möjlighet att personifiera telefonen. Få din egen fulla grafisk 
färgdisplay och speciella sammansatta ringsignaler med BeoCom 5.

Full grafisk färgdisplay

För att skilja de enskilda telefoner i ett system, kan färgen på displaytexten och grafiska 
element väljas från 9 olika fördefinierade färgteman. De färgteman är: rött, gult, grönt, 
turkos, blått, lila, orange, ljusblå och vitt, den senare är standardinställningen.

Den individuella färgtema är bara avslöjas när telefonen aktiveras, vilket ger varje 
handenhet ett distinkt visuella uttryck och komplettera den ursprungliga designen på ett 
diskret sätt. I vänteläge, återgår displayen till svart, som uttrycker både elegans och 
mystik, och när den placeras i laddaren, avslöjar bara den nedtonade klocka den valda 
färgen. På så sätt är det möjligt för varje familjemedlem har sin egen personliga telefon.



Speciella sammansatta ringsignaler

BeoCom 5 har 8 olika ringsignaler, som har specialkomponerade med avsikt att skapa en 
trevlig användarupplevelse.

Fördelarna med att ha två telefonlinjer

De två separata telefonlinjer i BeoCom 5 ger dig möjlighet att hålla privat och arbete 
samtal separat eller har två samtal samtidigt

Visste du

Handsfree-högtalartelefonen är en cirkulär skåp där den övre ytan är en krökt ark av 
perforerad aluminium med inspiration från ytstruktur och hål design i högtalarna från B&O 
Automotive Sound Systems.

Specifikationer

DESIGNER

David Lewis

MÅTT

21 x 49 x 141 mm / 110 g (handenhet)

FÄRGER)

Svart

KAPACITET

100 timmar / 12 timmar

LADDNINGSTID

4 timmar

RÄCKVIDD

Upp till 50 m (inomhus)

Upp till 300 m (utomhus)

TELEFONBOK MINNE

400 namn med nummer

FUNKTIONER

Nummerpresentation: 24 namn med nummer, datum och klockslag

Obesvarade samtal indikator

Återuppringning: 24 namn med nummer



Mikrofonavstängning

Larm för låg batteri

Audio / video volymkontroll

Ringsignalsinställningar

Intercom

VISA

Fullständig grafiskt

SYSTEM

DECT och DECT 6.0

BAS (S)

BeoLine 2

BeoLine

LADDARE

Tabell / Väggladdare eller Högtalartelefon inklusive laddare


