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RECURSOS
•  Criação de anúncios de texto para fala por meio de 

interface web

• Anúncios em vários idiomas e vozes

• Modelos definidos pelo usuário

• LED de status

•  Capacidade de interface com sistemas de controle 
de terceiros por meio de IP (VTP)

• Chaves com rotação para identificação da unidade

• Montável em rack (1RU)

• O servidor de mensagens Vocia 1e (MS-1e) é necessário 
para a operação

• Identificação CE e compatível com RoHS

• Coberto pela garantia de dois anos da Biamp Systems

ESPECIFICAÇÃO PARA ARQUITETOS E ENGENHEIROS
O servidor de texto para fala deve ser projetado exclusivamente para uso em sistemas Biamp® Vocia®. O servidor de 
texto para fala deve ser instalável em rack, em um espaço de rack e deve fornecer conversão de texto para anúncios 
de voz em vários idiomas e vozes. O servidor de texto para fala deve suportar modelos definidos pelo usuário e 
enviar os anúncios de voz resultantes digitalmente pelo CobraNet® aos destinos solicitados. O servidor de texto para 
fala deve ter um LED de status e portas separadas para controle de TCP/IP e CobraNet. O servidor de texto para fala 
deverá ter identificação CE e deve estar em conformidade com a diretiva RoHS. A garantia deve ser de dois anos. O 
servidor de texto para fala deve ser um servidor de texto para fala Vocia TTS-1e.

DADOS TÉCNICOS
VOCIA® TTS-1e
SERVIDOR DE TEXTO PARA FALA

O TTS-1e é um mecanismo de texto para fala em rede que suporta a criação de anúncios baseados em 

navegador. O TTS-1e usa protocolos de controle baseados em Ethernet em conjunto com Cobranet® para 

funcionar dentro de um sistema Biamp® Vocia® e cria anúncios usando um conjunto de modelos definidos 

pelo usuário.
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PAINEL TRASEIRO DO VOCIA TTS-1e

851.0424.900  FINALS VOCIA TTS-1e

VOCDS-426-1507-PT-R1

ESPECIFICAÇÕES DO VOCIA TTS-1e

Conexão de rede: RJ-45 com cabo Ethernet blindado 
(CAT5, CAT5e, CAT6 ou CAT 7)

Consumo de energia 
(100–240VAC 50/60Hz):  < 300 W

Dimensões totais:
Altura: 44 mm
Largura:  483 mm
Profundidade:  444 mm
Peso: 5,4 kg

Ambiente:
Faixa de temperatura  
ambiente de operação: 0 – 45 °C
Umidade: 5 – 95% sem condensação
Altitude: 0-3000 metros MSL

Conformidade:
FCC Parte 15A (EUA) 

Marcação CE (Europa) 
UL listados (EUA e Canadá) 

Diretiva RoHS (Europa)


