VP59-Teams Edition
Yealink Teams Video Phone

Flagowy telefon wideo do biura i pokoju
Telefon VP59 z systemem Android jest zaprojektowany jako telefon biurkowy dla kadry kierowniczej i może
być

również

stosowany

w

pomieszczeniach

zamkniętych.

Dzięki

8-calowemu,

regulowanemu,

wielopunktowemu ekranowi dotykowemu i łatwej interaktywnej obsłudze przez zespół, współpraca jest
łatwiejsza niż kiedykolwiek. Prezentując samodzielne rozwiązanie głosowe i niezrównaną czystość dźwięku,
telefon VP59 jest wyposażony w technologię Optima HD Voice firmy Yealink oraz technologię Yealink Noise
Proof. VP59 zapewnia kadrze zarządzającej i profesjonalistom dodatkową elastyczność dzięki łączności
Bluetooth/Wi-Fi oraz możliwości podłączenia zestawu słuchawkowego USB. Jest kompatybilny z
bezprzewodowym mikrofonem i kamerą USB oraz obsługuje wyjście HDMI, dzięki czemu można go łatwo
zainstalować w pomieszczeniach zamkniętych.
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Najważniejsze cechy i korzyści
Łatwa współpraca
8-calowy,

regulowany,

wielopunktowy

oraz interfejs

użytkownika natywnego Teams zapewniają bogatą prezentację wizualną i

• System Android 7.1

łatwą

• Natywny interfejs użytkownika Microsoft

nawigację

po

menu.

Wbudowany

interfejs

Bluetooth

4.2

i

dwuzakresowa sieć Wi-Fi charakteryzują się doskonałą funkcjonalnością i
możliwością rozbudowy. Dzięki funkcjom wyjścia HDMI, użytkownicy mogą
cieszyć się większym ekranem po podłączeniu do wyświetlacza.

Teams
• 8 cali (1280 x 800) pojemny regulowany
ekran dotykowy
• Kamera 2 mega-pikselowa HD z zasłonką

HD Audio and Video

• Yealink Kamera USB UVC30 Pokój

Wyposażona w technologię Yealink Optima HD Voice i technologię Yealink

(opcjonalnie)

Noise Proof, która zapewnia wspaniałą czystość dźwięku. Technologia Rge

• Yealink Wireless MIC CPW90-BT-Single

Hardware Offloading zapewnia 720P wideo w P2P i 720P udostępniania

(opcjonalnie)

treści. Po prostu pracuj i rozmawiaj swobodnie i nie musisz się martwić o

• Wbudowany moduł Bluetooth 4.2

żaden hałas czy rozmycie.

• Wbudowane dwuzakresowe Wi-Fi
2.4G/5G

Efektywne tworzenie rezerw i zarządzanie nimi
Yealink VP59 jest połączony z wydajnym mechanizmem Yealink auto-

• Podwójny port USB 2.0
• Podwójny port Gigabit Ethernet, obsługa

provisioning, włącznie z wdrożeniem i konfiguracją telefonu. Administratorzy

PoE

mogą korzystać z możliwości scentralizowanego wdrażania, zarządzania i

• Port HDMI do podłączenia do monitora lub
telewizora
• Zestaw głośnomówiący Full-duplex z
• Wsparcie Microsoft/Yealink/Unify
Platforma zarządzania urządzeniami

aktualizacji.

Ponadto,

VP59

obsługuje

kilka

platform

zarządzania

urządzeniami, w tym Microsoft/Yealink/Uni-fy Square Device Management
Platform.

VP59-Teams Edition
Yealink Teams Video Phone

Cechy audio

Cechy telefonu

• Głos HD: Słuchawka HD, głośnik HD

• Zaloguj się za pomocą danych uwierzytelniających
użytkownika

• Słuchawka zgodna z HAC (ang. Hearing Aid
compatible)

• Śledzenie pochodzenia opakowań - eksport,
dziennik systemowy
• Zrzut ekranu poprzez adres URL

• Zaloguj się poprzez stronę internetową

• Zobacz status licencji

• Yealink Wireless Mic CPW90-BT-Single
(opcjonalnie)

• Ciemny motyw

• Obsługa Microsoft Device Management Platform

• Wyświetlanie czasu

• Technologia Yealink Noise Proof

• Blokada/odblokowanie telefonu

• Obsługuje Platformę Zarządzania Urządzeniami
Yealink

• Zestaw głośnomówiący Full-duplex z AEC

• Połączenia alarmowe

• VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

• Dostępność

• Obsługuje Platformę Zarządzania Unify Square
Device Management

• Wygaszacz ekranu, oszczędzanie energii
Cechy wideo
•

Kamera 2 mega-pikselowa z migawką prywatności

• łączność Wi-Fi

Sieć i bezpieczeństwo

• Obsługa zestawów słuchawkowych Bluetooth/USB

• IPv4/IPv6
• Przydzielenie IP: Statyczny/DHCP

• Poziome pole widzenia: 84°
• Pionowe pole widzenia: 54°

Wyświetlacz i wskaźnik

• Regulowana kamera

•

• Plug and Play
• Yealink USB Camera UVC30 Room (opcjonalnie)

8" 1280 x 800 pojemnościowy ekran dotykowy IPS LCD

• 10 punktów powierzchni wielodotykowej
• Dioda LED dla sygnalizacji połączenia i komunikatu
oczekującego

Funkcje obsługi połączeń

• Wielojęzyczny interfejs użytkownika

• Połączenie przychodzące/wychodzące P2P

• Interfejs Native Teams

• Połączenie PSTN w chmurze

• 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 cechy fizyczne

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

Interfejs

• Kolor: Szary

• Dwuportowy Gigabit Ethernet

• Zewnętrzny zasilacz sieciowy Yealink

• Grupa SimRing

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

(opcjonalny): AC 100~240V input and DC 12V/1A

• Zsynchronizowane dzienniki połączeń

• Wbudowana dwuzakresowa sieć Wi-Fi:

output

• Wizualna poczta głosowa

-

Standard sieciowy: IEEE802.11a/b/g/n/ac

• Napięcie wyjściowe USB: 5V

-

Szybkość transmisji: Up to 433Mbps (dynamic)

• Zużycie energii (PSU): 6.24W-9W

-

Zakres częstotliwości: 2.4GHz/5.0GHz

• Zużycie energii (PoE): 7W-10.2W

Cechy konferencji
• Integracja kalendarza wymiany
•

Spotkanie Kontrola połączeń

(Wyciszenie/wyłączenie, wstrzymanie/wznowienie,
rozłączenie, dodanie/usunięcie uczestnika)

• Wbudowany moduł Bluetooth 4.2:

• Wymiary (W*D*H*T):

• 1 x port USB (zgodny z 2.0) dla zestawów
słuchawkowych USB

273mm*226mm*285mm*42mm

• 1 x port USB (zgodny z 3.0) do przedłużenia kamery
za pomocą kabla USB3.0

• Szczegóły spotkania
• Dołącz do Skype'a na spotkania biznesowe

kontrola

stanu

obecności: dostępna, zajęta, DND, być z
powrotem,

poza pracą,

z dala,

resetowania

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

• 1 x RJ9 (4P4C) port słuchawkowy

Cechy opakowania

• 1 x port wyjściowy HDMI

• Zawartość opakowania:

• 1 x Port śluzy zabezpieczającej

-

Telefon Yealink VP59 IP

-

Słuchawka z kablem słuchawkowym

-

Kabel Ethernet

-

Podstawka

-

Instrukcja

-

Zasilacz sieciowy (opcjonalnie)

Obecność i kontakty
obecności,

• Wilgotność robocza: 10~95%

• 1 x RJ9 (4P4C) port słuchawkowy

• Harmonogram spotkań zespołów

• Integracja

500mA

status

Zarządzanie
• Konfiguracja: przeglądarka/telefon/Auto provisioning
• Tworzenie rezerw na zarządzanie priorytetowe

• Komunikat o ustawionym statusie

• Automatyczne rezerwowanie za pomocą kodu
aktywacyjnego

• Dostęp do katalogu firmowego

• Yealink Redirection and Provisioning Service (RPS)

• N.W/CTN: 12.39 kg

• Integracja obrazów kontaktowych

• QoE (sprawozdania monitorujące)

• G.W/CTN: 13.43 kg
• Wymiary opakowania: 336 mm*364 mm*112 mm
• Wymiary kartonu: 587 mm*376 mm*350 mm

• Reset do ustawień fabrycznych, reboot

• Qty/CTN: 5 PCS

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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Wsparcie techniczne
Odwiedź Yealink WIKI (http://support.yealink.com/), aby pobrać oprogramowanie sprzętowe, dokumenty produktowe, FAQ i inne.
Dla lepszej obsługi, szczerze zalecamy korzystanie z systemu Yealink Ticketing (https://ticket.yealink.com) w celu przedstawienia
wszystkich swoich problemów technicznych.
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