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Telefon konferencyjny SoundPoint IP601

Producent Polycom

Ilość linii 6

Ilość portów WAN 1

Obsługiwane kodeki

• G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps

• G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka10ms

Obsługiwane protokoły • SIP - Session Initiation Protocol

Zarządzanie przez

• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową

• TFTP - Trivial File Transfer Protocol

SoundPoint IP 601 to desktopowy telefon IP zaprojektowany dla dużych przedsiębiorstw, który umożliwia prowadzenie rozmów

telefonicznych oraz organizowanie telekonferencji za pośrednictwem Internetu.

Urządzenie może być podpięte do 6 linii (SoundPoint IP 601 samodzielnie) lub 12 linii (dzięki zewnętrznemu modułowi -

Expansion Module, max. 3 do jednego IP 601), dając możliwość prowadzenia równocześnie 24 rozmów.

Dzięki temu może być wykorzystywany do pracy w działach przeznaczonych do obsługi klienta (Call Center).

Wyposażony jest także w bezpośredni port dla zestawu słuchawek nagłownych.

Zastosowanie technologii Polycom Asoustic Clarity, jak również redukcja szumów oraz dynamiczne tłumienie echa, zapewnia

symultaniczne prowadzenie rozmów konferencyjnych przy zachowaniu najwyższej jakości transmisji głosu. Rozmowy konferencyjne

mogą obejmować 3 lokacje.

URZĄDZENIE:

● graficzny, monochromatyczny ekran LCD, 320x160 pixeli

● 18 klawiszy funkcyjnych

● 6 podświetlanych przycisków - po jednym dla każdej z linii

● podświetlany przycisk Mute

● przycisk Hold

● 6 przycisków do nawigacji Menu

● 4 klawisze aktywowane z poziomu oprogramowania telefoniczego

SPECYFIKACJA:

● SIP Session Initiation Protocol (RFC 3261)

● PoE - Power over Ethernet

● Full Duplex Speakerphone

● VAD (Voice Activity Detection) - automatyczne wykrywanie głosu
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● adaptacyjny bufor Jitter

● wybieranie tonowe DTMF

● ukrywanie utraconych ramek głosowych

● Echo Cancellation - redukcja echa

● wsparcie NAT, statyczne

● RTP - Real Time Protocol (RFC 1889) (RFC 1890)

● Event Logging

FUNKCJE TELEFONU:

● Call Waiting - połączenia oczekujące

● Call Transfer - transfer połączeń

● Call Forward - przekierowanie połączeń

● Call Hold - wstrzymywanie połączeń

● licznik połączeń

● trójstronne połączenia konferencyjne

● automatyczne przypominanie o nieodebranych połączeniach

● Intercom

● Do Not Disturb

DODATKOWE INFORMACJE:

● wymiary: 265x150x190x450 mm (W x H x D x T)

● temperatura pracy: 10-40°C
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