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Microfone extensível para a Iris
#24074

Microfone extensível para aumentar o alcance de captação do microfone da Câmara de videoconferência Trust Iris 4K

Características principais
• Suporte para 8 pessoas
• Utiliza a Iris mesmo quando estás a mais de 5 metros
• Liga-se facilmente à Iris com o cabo de 10 metros
• O grande indicador LED mostra o estado do microfone
• Silencia ou ativa o som do microfone com um simples toque no

botão
• O fundo antiderrapante mantém o microfone no lugar

O que está na caixa
• Microfone extensível para a Iris
• Cabo de ligação de 10 m
• Guia de Introdução

Requisitos de sistema
• Câmara de videoconferência Trust Iris 4K
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GERAL
Application Indoor Height of main product

(in mm)
99 mm

Width of main product
(in mm)

99 mm Depth of main product
(in mm)

21 mm

Weight of main unit 150 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type Micro-USB

Cable length main cable 1000 cm

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

Signal-to-noise ratio 64 dB Noise reduction True

Echo cancellation True

AUDIO
Frequency response 100 - 10000 Hz

HEADPHONE
Impedance 50 Ohm Sensitivity -40 dB

CONTROL
Controls Microphone mute

COMPATIBILITY
General compatibility Specifically designed to work

with Trust IRIS
(www.trust.com/24073)

FEATURES
Accessories Micro-USB cable
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