
Polycom hlasová komunikace a sdílení dat®

Ideální řešení pro každodenní profesionální komunikaci

Polycom Communicator C100 100S

SoundPoint Pro SE-225

VoiceStation 300 500

/C
Hands-free komunikátor poskytující jedinečné
možnosti a unikátní kvalitu zvuku při volání
prostřednictvím Skype, PVX, nebo jiné VoIP aplikace.
Řadu svých vlastností přebírá od technologicky
vyspělého modelu SoundStation 2.

Přenáší vlastnosti konferenčních telefonů do funkčně
nabitého analogového telefonu s moderním
designem. Umožňuje komfortní přechod mezi plně
duplexním konferenčním hovorem, náhlavní
soupravou nebo klasickým telefonním sluchátkem.
Další užitečnou vlastností může být paralelní připojení
dvou analogových linek, které pak přístroj dokáže
lokálně propojit do třístranné konference.

Základní konferenční telefony s kompaktním
designem pro kanceláře a menší místnosti. Jsou
ideální pro kvalitní hlasitou komunikaci až čtyř osob.
Oba modely jsou vybaveny třemi vysoce kvalitními
mikrofony a reproduktorem, ergonomickou klávesnicí,
optickou signalizací LED a porty pro připojení na
analogovou linku. Model VoiceStation 500 je navíc
vybaven bezdrátovou technologií bluetooth pro
spojení s mobilním telefonem nebo PC.

/

SoundStation 2
Udává nový standard každodenní profesionální
komunikace. Kvalita zvuku je srovnatelná s
vlastnostmi úspěšného modelu SoundStation
Premier , avšak citlivost mikrofonu je až o 50% vyšší.
Výsledkem je, že bez nutnosti zvýšit úroveň hlasitosti
mluveného slova, můžete hovořit v okruhu až šesti
metrů a budete stále jasně a srozumitelně slyšet na
druhé stráně.

®

SoundStation 2W

SoundStation IP 4000

Nabízí lepší kvalitu hlasu než původní oblíbený model
SoundStation, obohacenou o volnost pohybu danou
použitím moderní bezdrátové technologie. Nyní
můžete využívat kvality konferenčního telefonu pro
týmovou spolupráci i v místech vaší společnosti, kde
nemáte dostupnou telefonní přípojku. To vše bez újmy
na kvalitu a úroveň bezpečnosti přenášeného hlasu.

Tento model je odpovědí na potřeby společností, které
jsou připravené využívat možnosti IP telefonie.
SoundStation IP 4000 je navržen pro kanceláře a
středně velké místnosti. Uživatelům umožňuje při
zachování podobných zvukových vlastností jako má
model SoundStation 2, integraci do sítí IP s podporou
SIP protokolu.

SoundStationAvaya

SoundStation VTX 1000

Polycom QSX

/Nortel
Tento digitální konferenční telefon s obdobnými
zvukovými vlastnostmi jako má model SoundStation2
je výhradně určen pro zákazníky, kteří si vybrali za
svůj komunikační systém řešení od společnosti
Avaya, nebo Nortel. Připojením na digitální
pobočkovou linku získáte přímý přístup k funkcím
komunikačního systému.

První inteligentní konferenční telefon na světě, který
se dokáže automaticky přizpůsobit akustickým
podmínkám každé místnosti. Poskytuje tak všem
účastníkům čistou reprodukci hlasu s vysokou
srozumitelností bez ohledu na to, zda jsou od
mikrofonů přístroje vzdáleni jeden, nebo deset metrů.
Pokud jsou na obou stranách spojení použity přístroje
SoundStation VTX 1000, mohou si všichni účastníci
užít vysokou kvalitu širokopásmového zvuku, jenž
odpovídá přirozené komunikaci hovoru tváří v tvář.

Je inteligentní zařízení, které umožňuje uživatelům
snadno a bezpečně sdílet živý obsah obrazovky
počítače se vzdálenými lokalitami. To vše
jednoduchým vytočením hovoru na vašem
konferenčním telefonu Polycom.

audiokonference jaro léto 2007/
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VoiceStation 500
®

- kompaktní konferenční telefon s atraktivním designem
- 3 mikrofony pokrývají okolí 360  s dosahem až 2m
- barevná signalizace LED informující o stavu přístroje
- universální klávesnice pro přístup k telefonním funkcím

0

VoiceStation 300
®

- kompaktní konferenční telefon s atraktivním designem
- 3 mikrofony pokrývají okolí 360  s dosahem až 2m
- barevná signalizace LED informující o stavu přístroje
- universální klávesnice pro přístup k telefonním funkcím

0
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SoundPoint Pro SE-225

- 2-linkový telefonní přístroj s konferenčním režimem
- 3v1: sluchátko, hlasitý provoz a náhlavní souprava
- druhý mikrofon pro skupinové hovory a pokrytí 360
- paměť pro adresář a uskutečněná volání, LCD displej
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Polycom - vedoucí postavení na trhu od roku 1992

Skupina audiokonferenčních produktů je součástí uceleného řešení Polycom pro
sjednocenou podnikovou komunikaci.

Již více než 15 let přinášíme jako první na trh konferenčních systémů nejnovější technologie.

Pouze Polycom nabízí nejširší spektrum řešení pro integraci videa, hlasu a webových aplikací,
jenž umožňují neopakovatelnou zkušenost z komunikace a spolupráce na dálku. Součástí
uceleného řešení je skupina zařízení pro hlasovou komunikaci (konferenční telefony, řešení pro
konferenční sály, VoIP telefony), obrazovou komunikaci (videokonferenční systémy, aplikace a
řešení pro specializovaná pracovišťe) a síťové prvky (multipoint servery, aplikace pro správu a
plánování, servery pro archivaci a streaming a bezpečnostní prvky NAT firewall traversal ).

V
poslední době jsme pro vás inovovali produktovou řadu, která sebou přinesla nový atraktivní
design, integraci moderních funkcí a technologických prvků. V produktovém portfoliu naleznete
systémy pokrývající potřeby malých kanceláří, ale také velkých konferenčních sálů. Volit lze z
připojení ke klasickým analogovým linkám, digitálním linkám, nebo také k moderním IP sítím s
širokou podporou komunikačních standardů. Volnost pohybu a nezávislost na stávajícím umístění
instalované kabeláže vám umožní podpora bezdrátových technologií DECT a Bluetooth .

TM

/

Polycom Communicator

- hlasitý komunikátor pro Skype, PVX a další aplikace
- HW podporuje zvuk až 22kHz, port pro sluchátka
- spojení s PC přes USB (kabel integrován uvnitř)
- neoprenový obal, LED signalizace, kompaktní design
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SoundStation VTX 1000
TM

- jedinečný model s širokopásmovým zvukem 7KHz
- vysoce kvalitní a citlivé mikrofony s dosahem až 6m
- volitelně subwoofer, externí sada mikrofonů a další
- lze integrovat s videokonferenčními systémy řady VSX

SoundStation IP 4000
®

- model pro VoIP komunikaci s podporou SIP protokolu
- dynamicky řízené mikrofony s dosahem více jak 3m
- grafický a podsvícený LCD displej 248 X 68 pixelů
- webová konfigurace, rozšiřitelný o externí mikrofony

SoundStation 2
TM

- oblíbený model určený pro středně velké místnosti
- dynamicky řízené mikrofony s dosahem více jak 3m
- možnost připojit externí sadu mikrofonů, PC, GSM tel.
- LCD displej 132x65 pixelů, jednoduché ovládání

SoundStation 2W
TM

- bezdrátový model s dosahem až 50m (1.9  2.4GHz)
- přenášený hlas je zabezpečen šifrováním 64bit
- baterie s kapacitou až 24 hodin hovorového času
- integrace USB portu přinesla možnost upgradovat SW

/

SoundStation 2 Avaya Nortel/

- model určený výhradně pro ústředny Nortel a Avaya
- připojení na digitální linku bez analogového převodníku
- přímý přístup ke konferenčním funkcím ústředny
- LCD displej 132x65 pixelů, dále rozšiřitelný
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Polycom QSX
® TM

- umožní vám sdílet obraz PC s ostatním účastníky
- určen pro analogové konferenční telefony Polycom
- připojení ke konferenčnímu telefonu a LAN síti
- přijímat lze přes Polycom QSX nebo webový prohlížeč
- bezpečnost přenosu zajišťuje podpora šifrování AES
- až 15 propojených účastníků: 5x QSX 10x Web+
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Zvuk
- Patentovaná technologie pro plně

duplexní, resp. obousměrnou hlasitou konverzaci bez rušivých efektů.
- Technologie pro odbourávání

nežádoucí zvuků z okolních zařízení, jako jsou PC, větráky, atd.
- Integrace digitálního

signálového procesoru umožňuje dynamické řízení mikrofonů. Zvuk
hovořícího je tak snímán hlavně mikrofonem, který je k němu nejblíže.

(ACT) Acoustic Clarity Technology

(DNR) Dynamic Noice Reduction

(iMIC) Intelligent Microphone Mixing
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Přehled základních technických vlastností

Připojení
- analogová linka (pobočka telefonní ústředny   HTS stanice)

- digitální linka (pobočka telefonní ústředny)
- IP síť (Ethernet 10/100BaseT, podpora SIP protokolu)

- připojení k PC prostřednictvím USB portu

/(Analog)
(Digital)
(VoIP)
(PC USB)

Velikost místnosti   skupiny osob/
- kancelář, menší místnost malá skupina osob
- střední místnost   střední skupina osob
- velká místnost   velká skupina osob

/ jednotlivec /
/

/

(S)
(M)
(L)

Počet mikrofonů a možnost jejich rozšíření
- počet integrovaných mikrofonů čet volitelných externích

mikrofonů (všechny modely jsou vybaveny velice kvalitními
cardoidovými nebo hypercardoidovými mikrofony)

- možnost připojit GSM telefon nebo PC přes aplikační
port. Můžete tak využívat přístroj k volání také přes GSM síť nebo
VoIP aplikace

/ po(MIC)

(GSM PC )+/ +

MIC
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Ikony - vysvětlivky
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