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Telefon konferencyjny SoundStation IP 4000

Producent Polycom

Ilość linii 2

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

SoundStation IP 4000 to telefon konferencyjny IP przeznaczony dla małych i średnich sal konferencyjnych. Wyposażony został w

mikrofon o zasięgu do 3 metrów (z możliwością podłączenia dwóch dodatkowych mikrofonów) oraz głośnik z maksymalną mocą do

85 dB (w odległości do 2 m).

Ponadto wykorzystanie technologii Polycom Acoustic Clarity gwarantuje prowadzenie rozmowy w sposób symultaniczny, a

dynamiczne tłumienie echa i redukcja szumów zapewniają wysoką jakość transmisji głosu.

Urządzenie umożliwia wysyłanie krótkich informacji – Instant Messaging oraz wyświetlanie statusu obecności użytkowników w

obrębie korporacji/listy kontaktów. Konferencje organizowane przez SoundStation IP 4000 mogą obejmować 3 lokacje. Urządzenie

umożliwia prowadzenie dwóch połączeń oraz wskazuje trzecią rozmowę oczekującą.

URZĄDZENIE:

● 12 klawiszy funkcyjnych

● 3 przyciski aktywowane z poziomu oprogramowania telefonicznego

● graficzny ekran LCD, 248x68 pixeli

● przycisk Redial

● przycisk Mute

● On-Hook/Off-Hook

● przycisk regulacji głośności

SPECYFIKACJA:

● QoS - Quality of Service

● Silence Suppresion

● bufor Jitter

● wielojęzyczny interfejs

● Call Transfer

● Hold
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● Call Forward

● Redial za pomocą dedykowanego przycisku

● Call Histiry - odebrane, wybrane, nieodebrane

● książka telefoniczna

● Do Not Disturb

● Local Call Timer

● Full-Duplex Speakerphone

● trójstronne konferencje

● Caller ID (przy wsparciu telefonii IP)

DODATKOWE INFORMACJE:

● wymiary: 368x311x64 mm

● temperatura pracy: 0-40°C

 

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl
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