CP960-Teams Edycja
Yealink Teams HD Telefon konferencyjny

Optima HD IP Telefon konferencyjny kompatybilny z Microsoft® Teams
CP960 jest telefonem konferencyjnym klasy korporacyjnej, zapewniającym doznania i funkcjonalność Teams z
komputera do sali konferencyjnej. Bazując na systemie operacyjnym Android, CP960 nie tylko stale zwiększa
komfort użytkowania, ale także zachowuje doskonałą równowagę między prostotą i wyrafinowaniem dzięki
interfejsowi użytkownika Teams. Zapewniając niezrównaną czystość dźwięku, CP960 jest wyposażony w
technologię Optima HD Voice firmy Yealink, dzięki czemu użytkownicy telefonów będą myśleć, że siedzą w tym
samym pomieszczeniu razem.
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Najważniejsze cechy i korzyści
Łatwiej być słyszanym i zaangażowanym w konferencje
Telefon konferencyjny CP960 łączy w sobie sprzęt i oprogramowanie mające na celu
najlepszą jakość dźwięku. Dzięki wbudowanej matrycy 3 mikrofonów CP960 ma zasięg 20
stóp (6 m) i 360°, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla każdej sali konferencyjnej,
która potrzebuje najlepszych wrażeń audio, tak jakby wszyscy uczestnicy siedzieli
naprzeciwko siebie!

Łatwe użytkowanie, szybka nauka
5-calowy, wielodotykowy ekran oraz dopasowany do potrzeb Teams interfejs zapewniają
bogatą prezentację wizualną i łatwą nawigację po menu. CP960 jest w pełni kompatybilny
z funkcjami wywoływania/spotkań w Teams, oferując bogaty i utalentowany ekosystem
dla twojego zespołu. CP960 pozwala nawet na synchronizację harmonogramów spotkań
w programie Outlook Calendar w czasie rzeczywistym - wystarczy jedno dotknięcie, aby
dołączyć do spotkania.

Efektywne tworzenie rezerw i zarządzanie nimi
CP960 firmy Yealink jest połączony z efektywnym mechanizmem autoprovisioningu
firmy Yealink, włącznie z wdrożeniem i konfiguracją telefonu. Administratorzy mogą
korzystać ze scentralizowanego wdrażania, zarządzania i aktualizacji.Co więcej, CP960
obsługuje kilka platform zarządzania urządzeniami, w tym Microsoft/Yealink/Unify
Square Device Management Platform.

www.yealink.com

• 5” 720x1280 wielodotykowy ekran
• Optymalny dźwięk HD, technologia
fulldupleks

• 20-stopowy (6-metrowy), 360stopniowy zasięg mikrofonu
• Dostosowany do potrzeb użytkownik
interfejs
• Wsparcie Office 365, i możliwość
rozbudowy aplikacji
• Oparte na systemie Android
• Wbudowany Bluetooth 4.0 (Oczekujący)
• Wbudowane dwuzakresowe 2.4G/5G WiFi
• Wsparcie Microsoft/Yealink/Unify
Square Device Management Platform
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Funkcje Audio

Funkcje telefonu

• Wyświetl stan licencji

• Optymalny dźwięk HD

• Pojedyncze logowanie

• Obsługa Microsoft Device Management Platform

• Kodeki audio: SILK, Opus, G.722, G.722.1, G.722.1C,

• Wizualna poczta głosowa

• Obsługa Yealink Device Management Platform

• Zmiana prędkości odtwarzania VM

• Obsługa Unify Square Device Management Platform

G.711 (A/µ), G.723, G.726, G.729AB, ILBC
• 20-stopowy (6-metrowy) zasięg mikrofonu

• Blokada telefonu

• Nadaje się do średnich i dużych pomieszczeń

• Wygaszacz ekranu

• Wbudowana 3-mikrofonowa matryca, 360 stopni

• Oszczędzanie baterii

Sieć i bezpieczeństwo
• SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)

zasięgu

• IPv4/IPv6

• 56mm średnica and 10w głośnik

Wyświetlacz i wskaźnik

• IP przypisane: Static/DHCP

• 5” 720x1280 pojemnościowy dotykowy ekran

• HTTP/HTTPS serwer sieciowy

• Przycisk głośności

• Czas i data zsynchronizowana przez SNTP

• Przycisk domowy

• SRTP for voice, Transport Layer Security (TLS)

• Wielojęzyczny interfejs użytkownika

• HTTPS menadżer certyfikatów

Funkcje obsługi połaczeń

• Nowoczesny interfejs zespołowy

• Cyfrowe uwierzytelnianie przez MD5/MD5-sess

• Połączenie P2P

• Kontrola stanu obecności: dostępny,zajęty,DND, zaraz

• IEEE802.1X

• Fulldupleksowy zestaw głośnomówiący z AEC
• Tłumienie echa o długości 320ms
• Tłumienie hałasu z tła

• Połączenie cloud PSTN
• Wstrzymaj/Wycisz/Przekaż połączenie

wracam, poza pracą,poza domem
Inne fizyczne cechy

• Grupowy SimRing
• Przekierowanie w przypadku nieodebrania
• Blokowanie połączeń bez ID rozmówcy

Funkcje konferencyjne
• Dołączenie jednym kliknięciem
• Dodaj użytkownika do istniejącego spotkania
• Wyciszanie konferencji/użytkowników

Obecności i kontakty
• status obecności synchronizuję się z klientem,

• Zsynchronizowane dzienniki połączeń

• Wymiary (W*D*H): 338mm*338mm*74mm

• Wbudowane Bluetooth 4.0

• Wilgotność robocza: 10~90%

• 2 x przewodowy MIC port

• Temperatura przechowywania: -10~50°C (+14~122°F)

• 2 x USB 2.0 port
Cechy pakietu
• Zawartość pakietu:
- Yealink CP960 IP telefon konferencyjny
- Ethernet kabel (7.5m CAT5E UTP)

• Harmonogram spotkań

• Historia połączeń

• Zużycie energii (PoE): 5.25w-12.3w

• Wbudowane dwuzakresowe Wi-Fi

• 1 x gniazdo bezpieczeństwa

• Pokaż status akceptacji użytkownika

• Wyświetlanie zdjęć kontaktów

• Zewnętrzny Yealink PoE adapter (opcjonalnie)

• Power over Ethernet (IEEE 802.3af ), klasa 4

• 1 x USB 2.0 Micro-B

• Dostęp do kalendarza

• Dostęp do firmowej książki telefonicznej

• Kolor: srebrny

• 1 x RJ45 10/100M Ethernet port

• 1 x 3.5mm wyjście audio

• Wyświetl informacje o spotkaniu

Kontrola statusu obecności

Interfejs

Zarządzanie

- Przewodowy mikrofon CPW90 (Opcjonalniel)

• Konfiguracja: przeglądarka/telefon/Auto provisioning i

- Przewodowy mikrofon CPE90 (Opcjonalnie)

Platforma zarządzania urządzeniami
• Zarządzanie priorytetami Provisioning

- Skrócona instrukcja obsługi
- Yealink PoE Adapter YLPOE30 (Opcjonalnie)

• Auto Provisioning przez kod aktywacyjny

• Qty/CTN: 4 PCS

• Yealink Redirection and Provisioning Service (RPS)

• N.W/CTN: 5.6 kg (CP960)/10.4 kg (CP960-WirelessMic)

• QoE (Raporty z monitoringu)

• G.W/CTN: 8.4 kg (CP960)/11.6 kg (CP960-WirelessMic)

• Reset do ustawień fabrycznych, dziennik systemowy

• Rozmiar skrzyni: 405mm*392mm*141mm

• Śledzenie pakietów

• Rozmiar kartonu: 589mm*401mm*421mm

• Zrzut ekranu przez URL

Slot bezpieczeństwa
3.5mm wyjście audio
Przewodowy
MIC

Przewodowy MIC
Port sieciowy

USB 2.0 Port
USB 2.0 Micro-B Device Port
USB 2.0 Port
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O Yealink
Yealink jest wiodącym światowym dostawcą rozwiązań w zakresie komunikacji i współpracy dla przedsiębiorstw, oferującym usługi
wideokonferencji dla przedsiębiorstw na całym świecie. Skupiając się na badaniach i rozwoju, Yealink kładzie również nacisk na
innowacyjność i kreatywność. Dzięki wyjątkowym patentom technicznym w zakresie technologii przetwarzania chmury obliczeniowej,
audio, wideo i obrazu, Yealink zbudował panoramiczne rozwiązanie do współpracy w zakresie wideokonferencji audio i wideo, łącząc
swoje usługi w chmurze z szeregiem produktów końcowych.Jako jeden z najlepszych dostawców w ponad 140 krajach i regionach, w
tym w USA, Wielkiej Brytanii i Australii, Yealink plasuje się na pierwszym miejscu pod względem udziału w światowym rynku przesyłek
telefonicznych SIP.

Prawa autorskie
Copyright © 2019 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. Copyright © 2019 Yealink(Xiamen) Network Technology CO.,
LTD. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana lub przesyłana w jakiejkolwiek formie
lub w jakikolwiek sposób, elektroniczny lub mechaniczny, fotokopiowanie, nagrywanie lub w inny sposób, w jakimkolwiek celu, bez
wyraźnej pisemnej zgody Yealink(Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Pomoc techniczna
Odwiedź witrynę Yealink WIKI (http://support.yealink.com/), aby pobrać oprogramowanie sprzętowe, dokumenty produktu, FAQ i inne.
W celu zapewnienia lepszej obsługi, szczerze zalecamy korzystanie z systemu Yealink Ticketing (https://ticket.yealink.com) w celu
zgłoszenia wszystkich problemów technicznych.
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