
T55A-Teams Edition
Yealink Teams HD IP Phone

Smart Business Phone Kompatybilny z Microsoft® Teams

Telefon  T55A  z  systemem  Android  jest  wyposażony  w  4,3-calowy,  regulowany  pojemnościowo  ekran

dotykowy  i  zapewnia  spójne,  dopasowane  do  potrzeb  zespołu  doświadczenie.  Ta  łatwa  w  użyciu  i

niezawodna  opcja  jest  idealna  dla  pracowników biurowych,  biurek  i  obszarów wspólnych.  Telefon  T55A

ułatwia wysokiej jakości współpracę i elastyczność dzięki obsłudze głosu Yealink Optima HD i technologii

Yealink Noise Proof,  a także dzięki portowi USB dla zestawów słuchawkowych USB i  klucza sprzętowego

Bluetooth.

4.3-inch Multi-
HD Audio Office 365 HAC Gigabit Android OS

Bluetooth
touch Screen Headset

Najważniejsze cechy i korzyści

Łatwiej być słyszanym i uczestniczyć w spotkaniu
T55A łączy w sobie profesjonalną technologię sprzętową i programową, zapewniając
krystalicznie czystą komunikację głosową. Dzięki technologii Yealink Optima HD voice
and Noise Proof Technology oraz pełnodupleksowemu zestawowi głośnomówiącemu z
AEC  i  słuchawką  HAC,  T55A  zapewnia  doskonałe  wrażenia  audio  dla  bardziej

wydajnych i produktywnych połączeń.

Łatwość użytkowania, szybka nauka
Aby  bezproblemowo  rozszerzyć  przepływy  pracy  na  urządzenie  stacjonarne,  T55A

oferuje  4,3-calowy  pojemnościowy  ekran  dotykowy  i  jest  wyposażony  w  natywną

aplikację Teams, która zapewnia spójny interfejs użytkownika dla połączeń i spotkań.

Urządzenie jest wyposażone w jeden port USB 2.0 dla zestawów słuchawkowych USB i

klucz  sprzętowy  Bluetooth.  Pozwala  on  użytkownikowi  na  opuszczenie  biurka  i

kontynuowanie rozmowy podczas parkowania z zestawem słuchawkowym Bluetooth

lub zestawem słuchawkowym USB.

 Uproszczone wdrażanie i zarządzanie
T55A  oferuje  elastyczność  wdrażania  dzięki  wielu  narzędziom  wdrożeniowym  firm
Microsoft,  Yealink i  Unify  square,  a także automatycznemu dostarczaniu,  co ułatwia
wdrażanie, administrowanie, aktualizację i konserwację.

• Pojemnościowy ekran dotykowy 4,3 cala (480 
x 272)

• Optymalny dźwięk HD

• Technologia Yealink Noise Proof 

• Oparte na systemie Android

• Interfejs użytkownika dostosowany do potrzeb
Microsoft Teams

• Obsługa pakietu Office 365 oraz 

możliwość aktualizacji aplikacji urządzeń 

na potrzeby Teams lub SFB

• USB 2.0 port, obsługa zestawu 

słuchawkowy USB i Bluetooth 

• Zestaw słuchawkowy Bluetooth via BT41

• Wi-Fi via WF50

• Podwójny port Gigabit Ethernet, obsługa PoE

• Zestaw głośnomówiący Full-duplex z
     AEC

• Obsługa Microsoft/Yealink/Unify Square 

Device Mana



T55A-Teams Edition

                                                                                                                            Telefon Yealink Teams HD IP 

Cechy audio

• Dźwięk HD, słuchawka HD, głośnik HD
•  Słuchawka kompatybilna z aparatami słuchowymi 

(HAC)
•  Kodeki audio: G.722, G.711(A/µ), G.729A/B, G.726, 

G.723.1, Ilbc, SILK
•  DTMF: Wewnątrz pasma, poza pasmem (RFC 2833)

i SIP INFO
•  Zestaw głośnomówiący Full-duplex z AEC
•   VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Funkcje obsługi połączeń

• Połączenie przychodzące/wychodzące P2P

• Połączenie PSTN w chmurze

• Wyciszenie połączenia/wyłączenie 
połączenia/przekazanie połączenia/następne 
połączenie

• Grupa SimRing

• Zsynchronizowane dzienniki połączeń

• Wizualna poczta głosowa

Funkcje konferencji

• Integracja kalendarza wymiany

• Dodanie uczestnika do istniejącego spotkania

• Kontrola połączeń (Wyciszenie/wyłączenie, 

wstrzymanie/wznowienie, rozłączenie, 

dodanie/usunięcie uczestnika)

• Szczegóły spotkania

• Harmonogram spotkań zespołów

• Dołącz do Skype'a na spotkania biznesowe

Obecność i kontakty

• Integracja obecności, kontrola stanu obecności

• Dostęp do katalogu firmowego

• Integracja obrazów kontaktowych

Cechy telefonu

• Tryb osobisty/tryb współdzielony

• Zaloguj się za pomocą danych uwierzytelniających 
użytkownika

• Blokada/odblokowanie telefonu

• Połączenia alarmowe

• Dostępność

• Wygaszacz ekranu

• Przechwytywanie ekranu

• Oszczędzanie energii

• Obsługuje zestaw słuchawkowy USB

• Zestaw słuchawkowy Bluetooth, Wi-Fi (tylko z 
kluczem Dongle)

Wyświetlacz i wskaźnik

• 4.3" 480 x 272 pojemnościowy ekran dotykowy

• Dwukątny stojak [45°/ 40°]
• 5 punktów powierzchni wielodotykowej

• Wielojęzyczny interfejs użytkownika

• Nowoczesny interfejs Teams, pełna klawiatura

• Dioda LED dla sygnalizacji połączenia i komunikatu 
oczekującego

• Status obecności: dostępny, zajęty, DND, zaraz wracam,

nie pracuję, z dala od urządzenia.

Interfejs

• Dwuportowy Gigabit Ethernet

• Power over Ethernet (IEEE 802.3af), klasa 3

• 1 x port USB (zgodny z 2.0):

- Zestaw słuchawkowy USB,

- Zestaw słuchawkowy Bluetooth przez BT41

- Wi-Fi przez WF50

• 1 x Port zabezpieczający

• 1 x RJ9 (4P4C) port słuchawkowy

• 1 x gniazdo zestawu słuchawkowego RJ9 (4P4C)

Zarządzanie

• Konfiguracja: przeglądarka/telefon/autoprovision
i Platforma Zarządzania Urządzeniami

• Provisioning priority management

• Auto Provisioning przez kod aktywacyjny

• Yealink Redirection and Provisioning Service (RPS)

• QoE (Raport z monitoringu)

• Reset do ustawień fabrycznych, restart

• Śledzenie pakietów 

• Logi systemowe

• Zrzut ekranu poprzez adres URL

• Status licencji

• Obsługa Microsoft Device Management Platform

• Obsługa Yealink Device Management Platform

• Obsługa Unify Square Device Management Platform

Sieć i bezpieczeństwo

• SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)

• IPv4/IPv6
• Przypisane IP: Statyczne/DHCP

• Serwer internetowy HTTP/HTTPS

• Synchronizacja czasu i daty za pomocą SNTP

• Transport Layer Security (TLS)

• Menedżer certyfikatów HTTPS

• Uwierzytelnianie zbioru przy użyciu MD5/MD5-sess

• IEEE802.1X

Inne fizyczne cechy

• Kolor: Szary

• Zewnętrzny uniwersalny zasilacz sieciowy
(opcjonalny): AC 100~240V wejście i DC 
5V/2A wyjście

• Wyjście USB: 5V 500mA

• Pobór mocy (PSU): 1.4W-2.6W

• Pobór mocy (PoE): 1.5W-2.9W

• Wymiary (W*D*H*T):

223 mm*206 mm*127 mm*36 mm

• Wilgotność robocza: 10~95%

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

Cechy pakietu

• Zawartość pakietu:

- Telefon IP Yealink SIP-T55A 

- Słuchawka z kablem słuchawkowym

- Kabel Ethernet (skrętka 2m CAT5E UTP)

- Stoisko

- Instrukcja szybkiego startu                                        
- Zasilacz sieciowy(opcjonalnie)

• Qty/CTN: 5 PCS

• N.W/CTN: 4.98 kg

• G.W/CTN: 5.44 kg

• Wielkość pudełka 249 mm*179 mm*103 mm

• Rozmiar kartonu:: 529 mm*188 mm*257 mm



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.
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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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