
CONFERÊNCIAS 
ESPONTÂNEAS. 
AGORA SEM FIO. 

BENEFÍCIOS 

• Esteja preparado para todas as
chamadas com até 16 horas de
conversação com um único
carregamento ou tempo de fala
ilimitado com o cabo USB integrado

• Conecte-se facilmente a outros
dispositivos com a conectividade
Bluetooth® e USB (USB-A ou USB-C)

• Saiba o status de uma chamada
facilmente com indicadores visuais
de mudo, nível de bateria, volume e
mais

• Aproveite essa conveniência de
onde estiver com este alto-falante
portátil pessoal e compacto que é
fornecido com um estojo de
transporte

CALISTO 5300 

Qualidade de áudio profissional sem fio com o Calisto 5300 da Poly. Este alto-falante 
portátil pessoal tem conectividade Bluetooth® e otimiza a qualidade da sua voz em 
chamadas durante o trabalho — em casa, em campo ou no escritório. Converse de 
maneira clara e fácil com a resposta de frequência deste alto-falante amplificado. Tudo 
que você ouvir também terá uma qualidade excelente — seja um vídeo, um podcast ou 
uma música. É fácil e rápido se conectar a PCs e Macs (USB-A ou USB-C). Quer mais 
tempo de uso ou a simplicidade de um aparelho com fio? Basta conectá-lo. Um cabo USB 
integrado está incluído. E não é preciso sacrificar a eficiência no trabalho remoto. É 
possível abrir o aplicativo Microsoft Teams com o toque de um botão. Isso é o que nós 
chamamos de liberdade. 

• Alto-falante amplificado com resposta de frequência ampla (150 Hz a 20 kHz)

• Microfone 360° para um áudio com qualidade de conferência

• Áudio duplex completo com cancelamento de ecos

• Versão do Microsoft Teams com botão dedicado para acesso instantâneo
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CALISTO 5300 

ESPECIFICAÇÕES 

CALISTO 5300 
/BT600 CALISTO 5300 

TEMPO DE FALA 

• Até 16 horas de Conversação

CARREGAMENTO DA BATERIA 

• Carga total em 3,5 horas

CAPACIDADE DA BATERIA 

• 1.000 mAh

TIPO DE BATERIA 

• Polímero de íon de lítio

SENSIBILIDADE DO ALTO-FALANTE 

• 81,5 ±2 dBSPL a 1 m a 1 W

IMPEDÂNCIA DO ALTO-FALANTE 

• 4 ohms

RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DO ALTO-
FALANTE 

• 150 Hz a 20 kHz

MICROFONE E TECNOLOGIA 

• Um microfone omnidirecional
com MEMS digital

RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DO MICROFONE 

• 100 Hz a 7,5 kHz

SENSIBILIDADE DO MICROFONE 

• -26 ±1 dBFS a 94 dBPa

DISTÂNCIA DE RECEPÇÃO DE VOZ DO 
MICROFONE 

• Nominal de até 1 m (3 pés)

PESO 

• Versão USB-A + BT: 214,5 +/- 2,0 g

DIMENSÕES EM MM 

• 31,1 x Ø108,6

CONTROLES DE CHAMADA 

• Atender/encerrar chamada, mudo, volume +/-
, ligar/desligar

ALERTAS DE VOZ 

• Nível de bateria alto/médio/baixo,
ligar/desligar, mudo ativado/desativado,
mudo

MUDO DINÂMICO 

• Sim

IDIOMAS 

• Configurável pelo software Plantronics
Hub, compatível com até 16 idiomas

APLICATIVOS COMPATÍVEIS 

• Plantronics Hub, somente versão para
desktop; pacotes do Plantronics Manager
Pro: gerenciamento e adoção de ativos e
qualidade e análise de chamada (somente
relatório de ações comuns)

SAIBA MAIS 

Para mais informações sobre o Calisto 5300, acesse nosso site: poly.com/Calisto-5300 
Detalhes e especificações do produto sujeitos a alterações. 
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