
DECT Conference Phone
Small-to-Mid-Sized Meetings

CP960-Wireless Mic
Mid-to-Large-Sized Meetings

Small-to-Mid-Sized Meetings

CONFERENCE PHONES

CP930WCP960  CP920

הקלטת שיחות

3 מיקרופונים מובנים

מתאים לחדרי ישיבות 
בינונים וגדולים
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מאפיינים עיקריים
Optimal HD Audio, טכנולוגיית דופלקס מלא ◊
מתאים לחדרי ישיבות בינונים וגדולים ◊
חשבון VoIP בודד, תמיכה בשיחת ועידה הכוללת עד   ◊

      5 אתרים שונים
הקלטת שיחות ◊
◊  Android 5.1 מערכת הפעלה
מסך מגע צבעוני בגודל 5 אינץ' ברזולוציה של      ◊

      1280X720 פיקסלים 
ספר טלפונים מקומי )1,000 רשומות(,  ◊

       מרוחק XML / LDAP, רשימה שחורה
3 מיקרופונים מובנים ◊
שטח כיסוי כל מיקרופון - 360 מעלות עד 6 מטרים ◊
◊  10W רמקול מובנה בעוצמה של עד
תמיכה בטכנולוגיית ביטול הד ודיכוי רעשי סביבה        ◊

       להשגת איכות שמע מכסימלית
◊ Opus תמיכה בקודק
◊  Active Speaker
◊      Wi-Fi 2.4Ghz & 5Ghz - ו Bluetooth 4.0 ממשקי

      מובנים

 CP960 טלפון ועידה מדגם

◊   )CPE90( אפשרות חיבור 2 מיקרופונים קווים נוספים
      לתמיכה בחדרי ישבות גדולים מאוד

אפשרות חיבור 2 מיקרופונים אלחוטיים נוספים ◊
     )CPW90( לתמיכה בחדרי ישבות גדולים מאוד

אפשרות חיבור טלפון הועידה לרמקולים חיצוניים ◊
      באמצעות יציאת 3.5 מ"מ

◊ Micro-B USB חיבור למחשב באמצעות מחבר
◊ CPN10 אפשרות חיבור לקו אנלוגי באמצעות המתאם
◊ RJ45, PoE )Class 4( יציאת רשת אחת

IP Conference Phone – CP960



מאפיינים עיקריים
Optimal HD Audio, טכנולוגיית דופלקס מלא ◊
◊  DECT פועל בטכנולוגיית
כולל סוללה נטענת מסוג ליתיום ◊
עד 24 שעות דיבור ◊
זמן המתנה עד 15 יום ◊
3.75 שעות זמן טעינה מלאה ◊
חשבון VoIP בודד ◊
תמיכה בשיחת ועידה הכוללת עד 5 אתרים שונים ◊
◊ Micro SD הקלטת שיחות באמצעות כרטיס
מקשי מגע ◊
◊  248X120 גרפי בגודל 3.1 אינץ' ברזולוציה של LCD מסך

      פיקסלים עם תאורה אחורית
ספר טלפונים מקומי )100 רשומות(, מרוחק ◊
3 מיקרופונים מובנים, שטח כיסוי כל מיקרופון   ◊

      360 מעלות עד 6 מטרים
◊  5W רמקול מובנה בעוצמה של עד

 CP930W טלפון ועידה אלחוטי מדגם

תמיכה בטכנולוגיית ביטול הד ודיכוי רעשי סביבה ◊
      להשגת איכות שמע מכסימלית

◊ Opus תמיכה בקודק
◊ Bluetooth 4.0 ממשק מובנה
◊  USB אפשרות חיבור למחשב דרך יציאת מיקרו
◊  Bluetooth אפשרות חיבור לטלפון נייד בתקשורת
◊  W60B פועל מול יחידת הבסיס מדגם

IP Wireless Conference Phone – CP930W

עד 24 שעות דיבור

חשבון VoIP בודד

 DECT פועל בטכנולוגיית
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מאפיינים עיקריים
Optimal HD Audio, טכנולוגיית דופלקס מלא ◊
מתאים לחדרי ישיבות קטנים ובינונים ◊
חשבון VoIP בודד ◊
תמיכה בשיחת ועידה הכוללת עד 5 אתרים שונים ◊
◊ USB הקלטת שיחות באמצעות ממשק
מקשי מגע ◊
◊  240X120 גרפי בגודל 3.4 אינץ' ברזולוציה של LCD מסך

      פיקסלים עם תאורה אחורית
ספר טלפונים מקומי )1,000 רשומות(,  ◊

      מרוחק XML / LDAP, רשימה שחורה
3 מיקרופונים מובנים ◊
שטח כיסוי כל מיקרופון - 360 מעלות עד 6 מטרים ◊
◊  5W רמקול מובנה בעוצמה של עד
תמיכה בטכנולוגיית ביטול הד ודיכוי רעשי סביבה ◊

      להשגת איכות שמע מכסימלית
◊ Opus תמיכה בקודק

 CP920 טלפון ועידה מדגם

◊     Wi-Fi 2.4Ghz & 5Ghz - ו Bluetooth 4.0 ממשקי
       מובנים

◊ CPN10 אפשרות חיבור לקו אנלוגי באמצעות המתאם
◊ )RJ45, PoE )Class 3 יציאת רשת אחת

IP Conference Phone – CP920

חשבון VoIP בודד

3 מיקרופונים מובנים

Opus תמיכה בקודק

01

02

03



מאפיינים עיקרייםמאפיינים עיקריים
מאפשר חיבור טלפוני הועידה מסוג CP920, CP960 לקו אנלוגי. ◊
הכנס-הפעל אמתי, קל לשימוש ◊

Optima HD Voice, טכנולוגיית דופלקס מלא ◊
◊ DECT 2 המיקרופונים האלחוטיים פועלים בטכנולוגיית
מרחק מכסימלי בין טלפון הועידה למיקרופון האלחוטי – 20 מטר ◊
שטח כיסוי כל מיקרופון - 360 מעלות עד 3 מטרים  ◊
תמיכה בטכנולוגיית ביטול הד  ◊
כולל מפסק מגע להשתקת המיקרופון )MUTE( עם חיווי נורית בשני צבעים ◊
זמן דיבור מכסימלי של המיקרופון – 19 שעות ◊
זמן המתנה מכסימלי של המיקרופון בטרם טעינה – 11 ימים ◊
כולל עמדת טעינה לזוג המיקרופונים ◊

CPN10 – מתאם לקו אנלוגי CP960 מיקרופונים נוספים לטלפון ועידה מדגם

CP Wireless Expansion Mic CPW90


