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EXPAND 30 serie
EXPAND 30
EXPAND 30 +
EXPAND 30T

Overal direct samenwerken
De EXPAND 30 serie omvat draagbare, draadloze speakerphones
voor de mobiele werknemers van deze tijd. De serie maakt
samenwerken makkelijker, en zorgt voor heldere afstemming en
constructieve probleemoplossing binnen uw team, ongeacht tijd,
ruimte en locatie.
Met ondersteuning voor zowel persoonlijke als kleine tot
middelgrote vergaderingen - max. acht personen - zet u in een
oogwenk een gesprek op of gebruikt u het toestel als deel van een
vaste vergaderoplossing.
Sluit uw apparaat simpel aan via Bluetooth® of USB-C en de
samenwerking met uw collega's kan meteen beginnen. Door de
verbeterde spraakweergave en het superieure speakergeluid
kunnen alle gespreksdeelnemers vol vertrouwen en helder
communiceren, alsof ze persoonlijk aanwezig zijn. Tussen de
gesprekken door even ontspannen? Dankzij de befaamde
geluidskwaliteit van EPOS geniet u van oorstrelende muziek.
De EXPAND 30-serie is gemaakt van hoogwaardig materiaal en
vormt een cruciale schakel in de onderlinge samenwerking, binnen
én buiten kantoor.

Belangrijkste voordelen
en eigenschappen
Geniet overal van plug & play vergaderen
Draagbaar met Bluetooth®- of USB-C-verbinding,
multipoint-connectiviteit - voor max. drie apparaten en
toegang met één druk op de knop tot Voice Assistant/
Microsoft Teams*
Buitengewone audioprestaties voor
vergadergesprekken, muziek en multimedia
Met EPOS VoiceTM-technologie, speaker met ultra-lage
vervorming en twee echo- en ruisonderdrukkende
microfoons met geavanceerde algoritmen
Een natuurlijke gesprekservaring
Met toonaangevende duplexprestaties die gelijktijdige
spraak mogelijk maken
Perfect gemaakt
Van hoogwaardige materialen in een compact,
lichtgewicht ontwerp waarin de kabels op handige
wijze opgerold en de dongel veilig opgeborgen
kunnen worden
Voor persoonlijk of gedeeld gebruik
In groepsruimten voor max. acht deelnemers met keuze
uit automatische of handmatige heraansluiting voor een
optimale gebruikerservaring

Bekijk meer op eposaudio.com/expand-30
* Beschikbaar op EXPAND 30T
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EXPAND 30 serie
Productgegevens
Algemeen
Kleur

Zwart en zilver

Gewicht speakerphone

314 g / 11.08 oz

Afmetingen speakerphone

120 x 37 mm/4.72 x 1.47 in

Ondersteunde besturingssystemen

Windows en Mac®

Garantie

2 jaar

Oplaadtijd

3 uur en 20 minuten

Reikwijdte

Tot 25 m/82 ft

LED-indicatoren EXPAND 30 / EXPAND 30 +

Volume/demping, Bluetooth®, activiteit, batterij/opladen

LED-indicatoren EXPAND 30T

Volume/demping, Bluetooth®, activiteit, batterij/laden,
Microsoft Teams meldingen

Inhoud van de levering
Wat zit er in de doos

Audio

EXPAND 30
Bluetooth®-speakerphone met USB-C-kabel, USB-C naar
USB-A-adapter, draagtas, veiligheidsgids, snelgids,
conformiteitsformulier, conformiteitsformulier

EPOS VoiceTM-technologie

Voor een heldere en natuurlijke luisterervaring.

Microfoon

Digitale MEMS verbeterde omni-microfoons (2 microfoons)

Frequentiebereik microfoon

150 - 7.500 Hz

Microfoondekking

360 graden

Frequentierespons luidsprekers

150 - 7.500 Hz bij communicatie
100 - 20.000 Hz bij audiostreaming

Software
EPOS-apparaten kunnen worden aangestuurd met de volgende softwareoplossingen:

Muziek-Audioprestaties

Geniet van een buitengewone luisterervaring met neutrale,
natuurgetrouwe en levendige muziekweergave via een
speaker met ultralage vervorming, dynamische equalizer
en basversterking.

EPOS Connect

Voer firmware-updates uit en configureer headsets voor
persoonlijke audiovoorkeuren. EPOS Connect werkt
voor Windows, Mac en VDI/Thin cliënt omgevingen:
eposaudio.com/software-EPOS-connect

Communicatie-Audio
prestaties

Een natuurlijke en vlotte gesprekservaring met uitstekende
spraakverstaanbaarheid en ongeëvenaarde duplexprestaties,
zelfs in lastige omgevingen. Dankzij meervoudige, meerlaagse
echo-onderdrukking, digitale signaalverwerking (DSP) en
dynamische spraakverbeteringsalgoritmen.

EPOS Manager

Beheer, update en configureer EPOS-audioapparaten vanaf
elke plek – voor zowel cloud- als on-premises-oplossingen:
eposaudio.com/software-EPOS-manager

EXPAND 30 + / EXPAND 30T
Bluetooth®-speakerphone met USB-C-kabel,
BTD 800 USB-dongle, USB-C naar USB-A-adapter,
draagtas, veiligheidsgids, snelgids, conformiteitsformulier

Softwarecompatibiliteit
UC- & CC-compatibel

Technisch
Technologie

Bluetooth® Versie 5.0, ondersteunde profielen:
A2DP 1.3 + AVRCP 1.6 + DI 1.3 + HFP 1.7 + HSP 1.2

Spreektijd

Max. 18 uur

Gebruik onze compatibiliteitstool om de beschikbare keuzes
te bekijken en meer te weten te komen over de verschillende
functies van de headset:
eposaudio.com/compatibility
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EXPAND 30 serie
Productoverzicht
Te verbinden met

Product

Beschrijving

Informatie

EAN / UPC-code

PC, smartphone en
tablet via Bluetooth®/
USB-C*/NFC

EXPAND 30
Art.nr. 1000223

Bluetooth®
-speakerphone met
USB-C-kabel incl. USB-C
naar USB-A-adapter.

Grootte vergaderruimte

Bellen, multimedia en
luisteren naar muziek

EAN: 5 71478 00024 2
UPC: 8 400644024 4

EXPAND 30 +
Art.nr. 1000224

Bluetooth®
-speakerphone met
USB-C kabel en
USB-dongle incl. USB-C
naar USB-A adapter.

Bellen, multimedia
en luisteren naar
muziek

EAN: 5 71478 00025 9
UPC: 8 400644025 1

EXPAND 30T
Art.nr. 1000225

Bluetooth®
-speakerphone met
USB-C kabel en
USB-dongle incl. USB-C
naar USB-A adapter.
Gecertificeerd voor
Microsoft Teams**

Bellen, multimedia en
luisteren naar muziek

EAN: 5 71478 00026 6
UPC: 8 400644026 8

* USB-C-connectiviteit is geoptimaliseerd voor gebruik met pc en Mac®. Is USB-C aangesloten op smartphone of tablet, dan zijn de prestaties afhankelijk van het apparaat.
** Microsoft Teams-certificering geldt wanneer USB/USB-dongle/USB-C is aangesloten op pc of Mac®.

Speciale knop voor
Microsoft Teams

Handig opbergvak
voor USB-dongle

