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Jedinečné all-in-one riešenie pre zasadacie miestnosti

Crestron Mercury kombinuje všetky dôležité nástroje, ktoré sú potrebné pre plnohodnotné fungovanie firemnej 
komunikácie. Spája ľudí bez ohľadu na to, cez akú konferenčnú aplikáciu spolu komunikujú. Toto jedinečné riešenie plne 
podporuje SIP VoIP, multimediálne prezentácie a videokonferencie (obsahuje USB kameru) a prepojenie cez Bluetooth 
a USB.

Crestron Mercury je plnohodnotný VoIP konferenčný telefón, ktorý je plne kompatibilný s väčšinou SIP telefónnych systémov. 
Jeho pokročilý dizajn poskytuje veľmi zrozumiteľnú, plne duplexnú komunikáciu pre každého účastníka okolo konferenčného 
stola. Zariadenie je možné spárovať so smartfónmi použitím Bluetooth a  využiť tak možnosť hlasnej audio konferencie. 
Crestron Mercury okamžite premení osobný hovor na konferenčný hovor s čistým zvukom, bez ozveny a s možnosťou ovládať 
hlasitosť, prijímať a rušiť hovory.

Videokonferečný systém: Prezentačný systém:
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Toto all-in-one riešenie dokáže premeniť každý priestor na video-konferenčnú miestnosť jednoduchým pripojením USB 
s notebookom. Videokonferenciu si jednoducho pripravíte na svojom laptope v aplikácii ktorá sa vám najviac hodí. Mercury 
podporuje všetky komunikačné rozhrania akými sú Skype® for Business, Cisco WebEx®, GotoMeeting®, Slack®, alebo iné 
webové konferenčné či UC aplikácie. Skype® for Business je možné inštalovať aj priamo do zariadenia a  využiť možnosť 
audio konferenčného hovoru bez pripojenia PC *Po rozšírení funkcionality Crestron MERCURY je možné uskutočniť aj video 
konferenčný hovor bez použitia  externého PC.
Crestron Mercury používa 360° pole 4 mikrofónov, ktoré verne zachytia hlas na každej pozícii za konferenčným stolom. 
Jeho vysoko-výkonný reproduktor, ktorý má rozsah celého frekvenčného spektra, produkuje plný a  vierohodný zvuk. 
Technológia Limes Audio TrueVoice™ AEC dosahuje transparentný a plne duplexný výkon.

MERCURY



Benefity

• Podpora širokého spektra komunikačných aplikácií 

ako Skype for Business, Microsoft Teams, Slack, 

HipChat, Chime, Google Hangouts, GoToMeeting, 

WebEx, WebEx Teams, BlueJeans, Zoom...

• Plná podpora SIP konferenčných hovorov

• Rezervácia miestností vďaka prepojeniu 

s Microsoft Exchange

• Jednoduchá konektivita s PC cez USB

• Pohybový senzor na automatickú identifikáciu 

obsadenosti miestnosti

• Bezdrôtová prezentácia AirMedia®

• Bluetooth® párovanie s mobilnými telefónmi
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Crestron Mercury sa dokáže pripojiť a  aktívne spolupracovať 
s  Microsoft Exchange. Vďaka tomu si dokážete jednoducho 
zarezervovať miestnosť pre svoj meeting. Na veľkom dotykovom 
displeji je zobrazený rezervačný harmonogram, takže každý vie, kto 
a  kedy zasadačku potrebuje. Obsadenosť vašej zasadačky dokáže 
zariadenie zistiť aj automaticky vďaka zvukovému a pohybovému 
senzoru. Dotykový displej dokáže spravovať aj ovládanie VoIP 
telefónu, Skype for Business, či prezentácie.

Vďaka zabudovanej technológii Crestron AirMedia už si nemusíte 
pri prezentáciách podávať HDMI kábel okolo stola. Každý účastník 
konferencie dokáže prezentovať to čo má na obrazovke svojho PC 
jedným kliknutím myši. Crestron AirMedia podporuje operačné 
systémy Windows, iOS aj Android, takže sa rýchlo a jednoducho 
pripojíte z  akéhokoľvek zariadenia, ktoré máte momentálne 
poruke.
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Tlačidlo MUTE stlmí mikrofón
a rozsvieti červenú signalizáciu
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Zapojenie bezdrôtového prezentačného systému AirMedia:

Crestron Mercury funguje aj ako plnohodnotný SIP telefón:

SIP

Crestron Mercury možete integrovať do rezervačného systému:

Profesionálna video-konferencia cez Crestron Mercury:

...

...


