Microsoft Phone VP59
מאפיינים עיקריים
◊מערכת הפעלה – אנדרואיד 7.1
◊תמיכה ב Office 365
◊ממשק משתמש מותאם לעבודה עם Teams
◊מצלמת  HDקדמית מתכוננת  2M-pixelעם סגר
◊פרטיות ,זווית צפייה אופקית –  ,84°אנכית 54 °-
◊דיבורית באיכות גבוהה עם AEC
◊מסך מגע מתכוונן צבעוני בגודל  8אינץ' ברזולוציה של
◊  800x1280פיקסלים עם תאורה אחורית
◊אופציה – חיבור למצלמת UVC 30 Room
◊אופציה – חיבור למיקרופון אלחוטי  Bluetoothמדגם CPW90-BT
◊ממשקי  Bluetooth 4.2ו  Wi-Fi 2.4Ghz & 5Ghz -מובנים
◊ 2יציאות USB 2.0
◊שתי יציאות PoE◊,) Class 3◊( Gigabit Ethernet
◊יציאת  HDMIאחת לחיבור למסך טלוויזיה או מחשב
◊אפשרות חיבור לדיבורית  CP900/CP700בקישוריות
◊ USBאו Bluetooth
◊אפשרות חיבור לקו אנלוגי באמצעות המתאם CPN10

Microsoft Phone MP58
מאפיינים עיקריים

◊מערכת הפעלה Android 9
◊אפשרות מעבר מעבודה בסביבת  Teamsלסביבת SIP
◊אפשרות שדרוג תוכנה למעבר מ  SFBל Teams
◊(אין צורך בקניית טלפון חדש)
◊מסך מגע צבעוני מתכוונן בגודל  7אינץ' ברזולוציה של
◊  1024x600פיקסלים עם תאורה אחורית
◊תמיכה ב Office 365
◊ממשק משתמש מותאם לעבודה עם  Teamsאו SFB
◊ממשק  Bluetooth 4.2מובנה (תמיכה במערכת ראש אלחוטית)
◊אופציה – חיבור שפופרת אלחוטית ( – )Bluetoothדגם MP58-WH
◊ממשק  Wi-Fiמובנה 2.4G/5G
◊דיבורית באיכות גבוהה עם AEC
◊ 2יציאות USB Type A
◊יציאת  USBלחיבור מערכת ראש
◊תמיכה בחיבור של עד  3יחידות הרחבת מקשים מדגם EXP50
◊שתי יציאות POE◊(Class 3◊(◊Gigabit Ethemet

Microsoft Phone MP56
מאפיינים עיקריים
◊מערכת הפעלה Android 9
◊אפשרות שדרוג תוכנה למעבר מ  SFBל Teams
◊(אין צורך בקניית טלפון חדש)
◊מסך מגע צבעוני מתכוונן בגודל  7אינץ' ברזולוציה של
◊  800x480פיקסלים עם תאורה אחורית
◊מתג עריסה מגנטי
◊לחצן  Teamsייעודי
◊תמיכה ב Office 365
◊ממשק משתמש מותאם לעבודה עם  Teamsאו SFB
◊ממשקי  Bluetooth 4.2ו  Wi-Fi 2.4Ghz & 5Ghz -מובנים
◊דיבורית באיכות גבוהה עם AEC
◊יציאת  USB Type Aלחיבור למערכת ראש
◊יציאה לחיבור מערכת ראש קווית
◊שתי יציאות POE◊(Class 3◊(◊Gigabit Ethemet

Microsoft Phone MP54
מאפיינים עיקריים
◊מערכת הפעלה Android 9
◊אפשרות שדרוג תוכנה למעבר מ  SFBל Teams
◊(אין צורך בקניית טלפון חדש)
◊אפשרות מעבר מעבודה בסביבת  Teamsלסביבת SIP
◊מסך מגע צבעוני בגודל  4אינץ' ברזולוציה של
◊ 800x480פיקסלים
◊מתג עריסה מגנטי
◊לחצן  Teamsייעודי
◊תמיכה ב Office 365
◊יציאת  USB Type Aמאפשרת:
◊
◊חיבור מערכת ראש USB
◊קישוריות  Bluetoothבאמצעות מתאם BT41
◊
◊קישוריות  Wi-Fiבאמצעות מתאם WF50
◊דיבורית באיכות גבוהה עם AEC
◊יציאה לחיבור מערכת ראש קווית
◊שתי יציאות POE◊(Class 3◊(◊Gigabit Ethernet

USB Phone MP50
מאפיינים עיקריים
◊טלפון  USBהתומך בעבודה עם Microsoft Teams
◊קישוריות Bluetooth, USB
◊מסך מגע בגודל  4אינץ' ברזולוציה של  800x480פיקסלים
◊3-Ports USB 3.0 HUB
◊ Bluetoothמובנה
◊ממשק משתמש מותאם לעבודה עם Teams
◊כולל לחיץ  Teamsייעודי
◊אפשרות קישור לטלפון הנייד באמצעות Bluetooth
◊דיבורית באיכות גבוהה עם AEC
◊תמיכה בחיבור לאוזניות Bluetooth
◊
אופציות:
◊חיבור לנורית חיווי חיצונית (חיווי למצב תפוס)
◊קישוריות  Bluetoothלמחשב באמצעות מתאם BT50

IP Conference Phone – CP960
מאפיינים עיקריים
◊ ,Optimal HD Audioטכנולוגיית דופלקס מלא
◊מערכת הפעלה אנדרואיד
◊תמיכה ב Office 365
◊ממשק משתמש מותאם לעבודה עם Teams
◊מסך מגע צבעוני בגודל  5אינץ' ברזולוציה של
◊ 720x1280פיקסלים
◊ 3מיקרופונים מובנים ,שטח כיסוי כל מיקרופון  360 -מעלות
◊עד  6מטרים
◊ממשקי  Bluetooth 4.0ו  Wi-Fi 2.4Ghz & 5Ghz -מובנים
◊ 2יציאות USB 2.0
◊אפשרות חיבור  2מיקרופונים קווים או אלחוטיים נוספים
◊לתמיכה בחדרי ישבות גדולים מאוד
◊אפשרות חיבור טלפון הועידה לרמקולים חיצוניים באמצעות
◊יציאת  3.5מ"מ
◊
PoE )Class
◊יציאת רשת אחת  ,RJ45תמיכה ב ◊) 4

