
konečně  
se potkáme

Vítejte v čase nečekaně čistých telekonferenčních hovorů



Pozdravte nejdůležitějšího účastníka Vašich příštích schůzek. 
Rozlučte se s hlukem, rušivými zvuky a nesrozumitelnými hovory. 
Evoko Minto je inteligentní, jednoduše použitelný systém, jehož 
kvalita Vás nadchne. Uslyšíte vše důležité, nic Vás nebude rušit. 
To vše díky jedinečné technologii zpracování zvuku. Systém je 
připraven spolupracovat s Vaším mobilním telefonem, tabletem, 
notebookem a v okamžiku vás přenést do středu dění. Sdělte Vaši 
zprávu jasně komukoli - bez ohledu na to, kte se nacházíte. 

Vítejte v čase nečekaně čistých telekonferenčních hovorů. 

představujeme  
evoko minto





výborný  
týmový hráč
Evoko Minto hladce spolupracuje s Vaším mobilním telefonem, tabletem či notebookem.  
Použít můžete Bluetooth nebo kabel, připojení je otázka sekund.  Vše ovládáte z Vašeho 
vlastního zařízení. Díky účinnému potlačení zpětné vazby budete vždy vědět, o čem je řeč. 
Modré podsvícení signalizující připojení Bluetooth zařízení se změní na zelené v případě 
navázání hovoru a  okamžitě zčervená pokud ztišíte mikrofon - v tuto chvíli si můžete být 
jisti, že můžete volně komunikovat. Evoko Minto je nedílnou součástí Vašeho týmu. 

•	 Spolupracuje hladce s Vaším mobilním telefonem, tabletem či notebookem.

•	 Připojuje se pomocí Bluetooth nebo kabelu a ovládá se přímo z Vašeho vlastního zařízení.

•	 Volejte prostřednictvím telefonní sítě či prostřednictvím Vaší oblíbené počítačové aplikace.

•	 Perfektně si rozumí např. s Microsoft Lync, Skype a Google Hangouts.





skutečně dobrý  
posluchač
Evoko Minto je jedinečné svou schopností slyšet to, co je důležité.  
Dokáže to i v hlučném prostředí, kde mluví mnoho různě vzdálených nebo 
pohybujících se lidí. Čtyři vzájemně pracující směrové mikrofony zaznamenáva-
jí pouze hlas mluvící osoby a ignorují okolní ruch. V místnosti s kapacitou 20 
osob žádné další mikrofony nepotřebujete – zapomeňte na ozvěnu a rušivé 
zvuky a poskytněte dostatečně hlasitý a čistý zvuk komukoli na druhé straně 
hovoru. Evoko Minto je skvělý posluchač.

•	 Patentovaný software pro vylepšení zvuku a čtyři směrové mikrofony zaručují 

jedinečný výsledek při potlačení nežádoucí zpětné vazby, hluku okolí a vylepšení 

srozumitelnosti mluveného slova. Beze všecho pokryje místnost pro 20 lidí 

vzdálených až 10 m od zařízení. 

5+5 m







plynulý 
řečník
Pozoruhodná kvalita zvuku Evoko Minto je výsledkem více než desetiletého 
výzkumu zakončeného vývojem a patentováním speciálního software a repro-
duktoru, který dále vylepšuje reprodukci lidské řeči. Pokud nechcete být druhou 
stranou z libovolného důvodu slyšeni, stačí když mávnete rukou těsně nad 
reproduktorem. Podsvětlení se automaticky změní na červené, mikrofon se 
ztlumí a Vy můžete volně mluvit. A navíc, abyste měli všechny dostupné infor-
mace, povídá si s Vámi Evoko Minto pomocí hlasových instrukcí a poskytuje 
důležité stavové informace. Je to skutečně plynulý řečník.

•	 Zvuková technologie je výsledkem desetiletého výzkumu.

•	 Reproduktor vylepšuje srozumitelnost lidské řeči.

•	 Potřebujete diskrétně mluvit? Stačí mávnout a mikrofon se ztlumí.

•	 Barva podsvětlení a hlasové instrukce každého upozorní na aktuální stav zařízení.



na stole mu  
to sluší
Design Evoko Minto je výsledkem práce mnohokrát oceněných švédských 
designérů ze skupiny No Picnic. Právě konstrukce zařízení je jedním ze základů 
jeho výborné funkčnosti a jednoduché obsluhy, kterou zvládne skutečně každý. 
Díky bateriovému napájení lze Evoko Minto okamžitě použít v libovolné místnos-
ti. A pokud jednání ukončíte, můžete jednotku zavěsit na dodávanou nástěnnou 
dobíjecí stanici, a uvolnit tak místo na jednacím stole. Ať již Evoko Minto necháte 
na stole nebo jej budete nabíjet na zdi, vždy zajisté uznáte, že je na něj hezký 
pohled.

•	 Konstrukce je výsledkem práce oceňovaných švédských designérů ze skupiny No Picnic.

•	 Využijte ho kdekoli – Minto je napájeno baterií, která vydrží 8 hodin aktivního hovoru.

•	 Uložit a nabít jednotku můžete na nástěnné stanici.



•	 Konstrukce je výsledkem práce oceňovaných švédských designérů ze skupiny No Picnic.

•	 Využijte ho kdekoli – Minto je napájeno baterií, která vydrží 8 hodin aktivního hovoru.

•	 Uložit a nabít jednotku můžete na nástěnné stanici.



www.evoko.se

meetings made magnificent


