Az új Logitech Desktoppal
gyerekjáték az internetes telefonálás

A Logitech megjelentette az EasyCall Desktopot, a világ első billentyűzet-egér-telefonkihangosító-fejhallgató kombinációját, illetve
további két vadonatúj desktopot, amikkel
könnyebb a PC-s navigálás
A Logitech bemutatta a díjnyertes Cordless Desktop® család három legújabb tagját, köztük a Logitech® EasyCall™ Desktopot, a világ első billentyűzetegér-telefonkihangosító-fejhallgató kombinációját.
Fejlett audiotechnológiájával, beépített hívásküldő
és -törlő gombjával és könnyen kezelhető szoftverével az EasyCall Desktop magában foglal mindent,
amire ma egy internettelefonáló felhasználónak
szüksége lehet.
A Logitech két másik újdonsága is lényegesen
megkönnyíti a jelenleg leggyakrabban használt
PC-s alkalmazások kezelését, egyszersmind kényelmesebbé teszi használatukat. A nagy teljesítményű
Logitech® Cordless Desktop® MX™ 3200 Laser egérbillentyűzet kombináció dinamikus kereső/zoom
funkcióval rendelkezik, amely jóval egyszerűbbé
teszi az interneten való keresést és a számítógépen
tárolt több ezer fájl átkutatását. A középkategóriás
Logitech® Cordless Desktop® LX 710 Laserrel, amely
a Logitech legvonzóbb áron beszerezhető billentyűzet-egér konfigurációja, és amelynek egere fejlett precíziós lézertechnológiával készült, a digitális fényképek szerkesztése is sokkal könnyebb.
– A Logitech már évek óta dolgozik azon, hogy
leegyszerűsítse a PC használatát, és a digitális élményt még intuitívabbá, még természetesebbé tegye
bizonyos kezelőfunkciók perifériára helyezésével
– mondta Denis Pavillard, a Logitech billentyűzet
és desktop termékmarketing részlegének alelnöke.
– A voice-over-IP szolgáltatások és a szélessávú internetkapcsolat terjedésével nagymértékben megváltoztak a PC-s kommunikáció felhasználási lehetőségei. Az új EasyCall Desktop egy háttérben futó
szoftver révén egyesíti magában azokat a funkciókat,
amelyek segítségével internetes hívásokat kezdeményezhetünk és fogadhatunk, miközben a mobiltelefonunkon megszokott módon kommunikálhatunk.
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A Logitech EasyCall Desktop
A Logitech EasyCall Desktop egy úttörő jellegű,
teljes körű megoldást jelent az internetes telefonhívások kezelésére és a PC-n való navigálásra.
Az EasyCall Desktop kétirányú telefonként alkalmazza a Logitech® RightSound™ technológiát,
amely kiszűri a visszhangot a kihangosított internetes telefonbeszélgetésekből. A kihangosító a
hangerőszabályzóval, a némító funkcióval, a hívásfogadás és -megszakítás gombokkal egyfajta
vezérlőpultként szolgál az internetes telefonhívások kezelésére. A készlet tartalmaz egy mikrofonos fejhallgatót is, amelyet magánjellegű beszélgetések alkalmával a kihangosító erre a célra
kialakított aljzatába csatlakoztathatunk.
A stílusos vezeték nélküli billentyűzeten helyet
kapott egy kommunikációs panel is, amelynek
segítségével elindítható az internetes telefonos
alkalmazás, könnyen megváltoztatható az online státus, fogadható és kezdeményezhető a hívás.
Kényelmes gyorstárcsázó gombok teszik lehetővé a családtagok, barátok és kollégák felhívását.
Ezek a kézre eső gombok telefonszámok és IPcímek tárolására egyaránt alkalmasak. Termékünket olyan rendszerekre optimalizáltuk, mint a
Yahoo!® Messenger with Voice, az AIM® az USAban vagy a Skype™ Európában.
A billentyűzeten megtalálhatók a szokásos programozható gyorsindító gombok is (e-mail, internet), valamint egy multimédiás vezérlőpult,
amellyel könnyen kezelhetőek az iTunes®-hoz
és a Windows Media® Player-hez hasonló alkalmazások. A vezeték nélküli egér – gyakorlatilag
bármilyen felületen tanúsított – kivételesen pontos navigálása a Logitech nagy teljesítményű lézertechnológiájának köszönhető.
A Logitech EasyCall Desktop szeptember közepétől
kapható az Egyesült Államokban és Európában.
Ajánlott fogyasztói ára várhatóan 129,99 euró
lesz Európában. Magyarországi ajánlott fogyasztói
ára még nem ismert.

