
מאפיינים עיקריים
מערכת הפעלה – אנדרואיד 7.1  	
מצלמת HD קדמית מתכוננת 2M-pixel  עם סגר     	

      פרטיות, זווית צפייה אופקית – 84°, אנכית - 54°
מסך מגע מתכוונן צבעוני בגודל 8 אינץ' ברזולוציה של   	

      1280X800 פיקסלים עם תאורה אחורית
	       Wi-Fi 2.4Ghz & 5Ghz - ו Bluetooth 4.2 ממשקי

       מובנים
	 SIP עד 16 חשבונות
תמיכה בוועידת וידאו של 3 משתתפים, ועידת אודיו של   	

      עד 10 משתתפים
שלוחה אלחוטית )DECT( - אפשרות חיבור של עד 4     	

DD10K שפופרות אלחוטיות באמצעות המתאם       
	 1080p 30fps HD Video Call
	     /XML ספר טלפונים מקומי )1,000 רשומות(, מרוחק

      LDAP, רשימה שחורה, תמיכה בשפה העברית
27 מקשי מגע על גבי המסך הניתנים לתכנות, תמיכה   	

BLF, BLA ב      
8 מקשי פעולות: הודעות, מערכת ראש, החזק, השתק,   	

      העברה, וידאו, חיוג חוזר, דיבורית
	 PoE תמיכה ב ,Gigabit Ethernet שתי יציאות
יציאת USB לחיבור מערכת ראש או התקן אחסון      	

      להקלטת שיחות 
יציאת HDMI אחת לחיבור למסך 	

אפשרות חיבור לדיבורית CP900/CP700 בקישוריות   	
Bluetooth או USB      

	  CPN10 אפשרות חיבור לקו אנלוגי באמצעות המתאם
	  IP Door Phone אפשרות לעבודה מול

VP59 Video Phone

03
 IP אפשרות לעבודה מול

 Door Phone

SIP עד 16 חשבונות

יציאת HDMI אחת 
לחיבור למסך
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SIP – T58W PRO

מאפיינים עיקריים

תמיכה בשיחת ועידה 
של עד 10 משתתפים

SIP עד 16 חשבונות

אופציה חיבור מצלמה
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	 Android 9 מערכת הפעלה
	  Bluetooth כולל שפופרת אלחוטית בטכנולוגית
	   5M-pixel קדמית מתכוננת HD אופציה - מצלמת
עם סגר פרטיות, זווית צפייה – 70° 	
מסך מגע צבעוני מתכוונן בגודל 7 אינץ' ברזולוציה  	
של 1024X600  פיקסלים עם תאורה אחורית 	
ממשקי Bluetooth 4.2 ו - Wi-Fi 2.4Ghz & 5Ghz מובנים 	
	 SIP עד 16 חשבונות
תמיכה בוועידת וידאו של 3 משתתפים, ועידת אודיו  	
של עד 10 משתתפים 	
שלוחה אלחוטית )DECT( - אפשרות חיבור של עד 4 	
	 DD10K שפופרות אלחוטיות באמצעות המתאם 

	 720p 30fps HD Video Call
	 /XML, ספר טלפונים מקומי )1,000 רשומות(, מרוחק
LDAP, רשימה שחורה  	
	 BLF, BLA 27 מקשי מגע הניתנים לתכנות, תמיכה ב
7 מקשי פעולות: הודעות, מערכת ראש, החזק, השתק, 	
 העבר, חיוג חוזר, דיבורית 	

2 יציאות USB לחיבור מערכת ראש או התקן אחסון 	
אפשרות חיבור לדיבורית CP900/CP700 בקישוריות 	
	 Bluetooth או USB 

	  CPN10 אפשרות חיבור לקו אנלוגי באמצעות המתאם

	  IP Door Phone אפשרות לעבודה מול
	     Gigabit Ethernet שתי יציאות
	  EXP50 אפשרות לחיבור של עד 3 יחידות הרחבת מקשים מדגם
אפשרות תלייה על הקיר )אופציונאלי( 	

	 ) 	 )	 Class 3	 PoE



SIP – T57W

מאפיינים עיקריים
מסך מגע צבעוני מתכוונן בגודל 7 אינץ' ברזולוציה של   	

      800X480  פיקסלים
	       Wi-Fi 2.4G & 5Ghz- ו  Bluetooth 4.2 ממשקי

      מובנים
יציאת USB  לחיבור מערכת ראש או התקן אחסון     	

      להקלטת שיחות או לחיבור יחידת הרחבת מקשים
ממשק Bluetooth  מאפשר סנכרון עם ספר הטלפונים   	

      של טלפון נייד, חיבור למערכת ראש אלחוטית 
תמיכה בחיבור של עד 3 יחידות הרחבת מקשים צבעוני   	

      מדגם EXP50 )סה"כ 180 מקשים(
עד 16 חשבונות SIP, תמיכה בשיחת ועידה של עד 10   	

      משתתפים
אפשרות חיבור מערכת ראש אלחוטית בטכנולוגיית      	

)EHS40( באמצעות DECT      
שלוחה אלחוטית )DECT( - אפשרות חיבור של עד 4     	

DD10K שפופרות אלחוטיות באמצעות המתאם  
	   /XML ספר טלפונים מקומי )1,000 רשומות(, מרוחק

      LDAP, רשימה שחורה, תמיכה בעברית
	 BLF, BLA 29 מקשי מגע הניתנים לתכנות, תמיכה ב
7 מקשי פעולות: הודעות, מערכת ראש, החזק, השתק,   	

       העבר, חיוג חוזר, דיבורית
אפשרות חיבור לדיבורית CP900/CP700 בקישוריות   	

Bluetooth או USB      
	  Gigabit Ethernet, PoE שתי יציאות
אפשרות תלייה על הקיר )אופציונאלי( 	

תמיכה בשיחת ועידה 
של עד 10 משתתפים

SIP עד 16 חשבונות

מסך מגע בגודל "7
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SIP – T54W

מאפיינים עיקריים
מסך מגע צבעוני מתכוונן בגודל ”4.3 ברזולוציה של    	

      480X272 פיקסלים עם תאורה אחורית
	       Wi-Fi 2.4G & 5Ghz- ו  Bluetooth 4.2 ממשקי

מובנים  
ממשק Bluetooth מאפשר סנכרון עם ספר הטלפונים   	

      של טלפון נייד, חיבור למערכת ראש אלחוטית 
יציאת USB  לחיבור מערכת ראש או התקן אחסון      	

      להקלטת שיחות או לחיבור יחידת הרחבת מקשים
תמיכה בחיבור של עד 3 יחידות הרחבת מקשים צבעוני   	

      מדגם EXP50 )סה"כ 180 מקשים(
עד 16 חשבונות SIP, תמיכה בשיחת ועידה של עד 10   	

      משתתפים
אפשרות חיבור מערכת ראש אלחוטית בטכנולוגיית     	

)EHS40( באמצעות DECT      
שלוחה אלחוטית )DECT( - אפשרות חיבור של עד 4     	

DD10K שפופרות אלחוטיות באמצעות המתאם      
	    /XML ספר טלפונים מקומי )1,000 רשומות(, מרוחק

      LDAP, רשימה שחורה, תמיכה בעברית
10 מקשים קבועים ניתנים לתכנות עם נורית חיווי, עד   	

      27 לחצני BLF על גבי המסך )3 דפי מסך( 
7 מקשי פעולות: הודעות, מערכת ראש, החזק, השתק,   	

       העבר, חיוג חוזר, דיבורית

אפשרות חיבור לדיבורית CP900/CP700 בקישוריות   	
Bluetooth או USB      

	  Gigabit Ethernet, PoE )Class 3( שתי יציאות
אפשרות תלייה על הקיר )אופציונאלי( 	

ספר טלפונים מקומי 
)1,000 רשומות(

SIP עד 16 חשבונות

מסך בגודל "4.3
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IP Phone – T48U

מאפיינים עיקריים

03 04
ספר טלפונים מקומי עד 16 חשבונות 2SIP יציאות USB מובנות מסך מגע צבעוני

01 02

מסך מגע צבעוני 800x480 פיקסל בגודל ”7 עם תאורה אחורית 	
16 חשבונות SIP, שיחת ועידה 3 אתרים 	
	 BLF, BLA 27 מקשי מגע על גבי המסך הניתנים לתכנות, תמיכה  ב
7 מקשים קבועים: הודעות, מערכת ראש, החזק,  השתק, העבר, חיוג חוזר, דיבורית 	
ספר טלפונים מקומי )1,000 רשומות(, מרוחק XML /  LDAP, רשימה שחורה, תמיכה בעברית 	
2  יציאות USB מובנית לתמיכה ב: 	

 	)BT41 באמצעות התקן( Bluetooth חיבור מערכת ראש אלחוטית בטכנולוגיית
 	)WF40/50 באמצעות המתאם( Wi-Fi קישור לרשת
 	USB  חיבור מערכת ראש מסוג
 	USB הקלטת שיחות להתקן אחסון מסוג
	 )BT41 מאפשר סנכרון עם ספר הטלפונים של טלפון נייד )נדרש  Bluetooth ממשק
	 EHS40 ואלחוטית באמצעות המתאם ,)YHS33( יציאה למערכת ראש קווית
	 Gigabit Ethernet, PoE )Class 3( שתי יציאות
	 )EXP43 תמיכה בחיבור של עד 3 יחידות הרחבת מקשים )דגם
אפשרות תלייה על הקיר )אופציונאלי( 	



IP Phone – T46U

מסך צבעוני 480x272 פיקסל בגודל ”4.3 עם תאורה אחורית 	
עד 16 חשבונות SIP, שיחת ועידה 3 אתרים 	
10 מקשים קבועים ניתנים לתכנות עם נורית חיווי, עד 27 לחצני BLF על גבי המסך )3 דפי מסך(  	
7 מקשים קבועים: הודעות, מערכת ראש, החזק,   השתק, העבר, חיוג חוזר, דיבורית 	
ספר טלפונים מקומי )1,000 רשומות(, מרוחק XML / LDAP, רשימה שחורה, תמיכה בעברית 	
2 יציאת USB מובנית לתמיכה ב: 	

 	)BT41 באמצעות התקן( Bluetooth  חיבור מערכת ראש אלחוטית בטכנולוגיית
 	)WF40/50  באמצעות המתאם( Wi-Fi קישור לרשת
 	USB חיבור מערכת ראש מסוג
 	USB הקלטת שיחות להתקן אחסון מסוג
	 )B41 מאפשר סנכרון עם ספר הטלפונים של טלפון נייד )נדרש  Bluetooth ממשק
	 EHS40 ואלחוטית באמצעות המתאם ,)YHS33( יציאה למערכת ראש קווית
	 Gigabit Ethernet, PoE )Class 3( שתי יציאות
	 )EXP43 תמיכה בחיבור של עד 3 יחידות הרחבת מקשים )דגם
בסיס עם 2 מצבים מתכוננים, אפשרות תלייה על הקיר )אופציונאלי( 	

03 04
יציאה למערכת ראש עד 16 חשבונות 2SIP יציאות USB מובנות מסך מגע צבעוני

01 02

מאפיינים עיקריים



IP Phone – T43U

מסך גרפי 360x160 פיקסל בגודל 3.7 אינץ' עם תאורה אחורית 	
עד 12 חשבונות SIP, שיחת ועידה 5 אתרים 	
	  Opus תמיכה בקודק רחב פס
8 מקשים קבועים ניתנים לתכנות עם נורית חיווי, עד 21 לחצני BLF על גבי המסך )3 דפי מסך(  	
5 מקשים קבועים: הודעות, מערכת ראש, השתק, חיוג חוזר, דיבורית 	
תמיכה מלאה בשפה העברית )כולל ספר טלפונים( 	
ספר טלפונים מקומי )1,000 רשומות(, מרוחק XML / LDAP, רשימה שחורה 	
	 AEC דיבורית בדופלקס מלא עם
2 יציאות USB מובנות לתמיכה ב: 	

 	)BT40/BT41 באמצעות ההתקנים( Bluetooth חיבור אוזניות
 	)WF40/WF50 באמצעות המתאמים( Wi-Fi קישור לרשת
 	USB חיבור מערכת ראש מסוג
 	USB הקלטת שיחות להתקן אחסון מסוג
ממשק Bluetooth  מאפשר סנכרון עם ספר הטלפונים של טלפון נייד  	
	 EHS40 ואלחוטית באמצעות המתאם ,)YHS33( יציאה למערכת ראש קווית
	 Gigabit Ethernet, PoE )Class 2( שתי יציאות
	 )EXP43 תמיכה בחיבור של עד 3 יחידות הרחבת מקשים )דגם
בסיס עם 2 מצבים מתכוננים, אפשרות תלייה על הקיר )אופציונאלי( 	

03 04
יציאה למערכת ראש עד 12 חשבונות 2SIP יציאות USB מובנות תמיכה מלאה 

בשפה העברית

01 02

מאפיינים עיקריים



IP Phone – T33P/G

מסך תצוגה LCD צבעוני )320x240( בגודל  ”2.4 עם תאורה אחורית 	
ללא מתג עריסה ידני 	
	 Opus סינון רעשים חכם, תמיכה בקודק רחב פס
עד 4 חשבונות SIP, שיחת ועידה 5 אתרים 	
4 מקשים קבועים ניתנים לתכנות עם נורית חיווי, עד 9 לחצניי BLF על גבי המסך 	
5 מקשים קבועים: הודעות, מערכת ראש, חיוג חוזר, השתק, דיבורית 	
ספר טלפונים מקומי )1,000 רשומות(, מרוחק XML/LDAP , רשימה שחורה, תמיכה בעברית 	
	 ) EHS35 בעזרת המתאם(  Yealink יציאה למערכת ראש אלחוטית של
	 )YHS33( יציאה למערכת ראש קווית
	 )T33P עבור( 10/100M, PoE )Class 2( שתי יציאות רשת
	 )T33G עבור( Gigabit Ethernet, PoE )Class 2( שתי יציאות
מעמד מתכוונן )2 מצבים(, אפשרות התקנה על הקיר 	

5 מקשים קבועים יציאה למערכת ראש 
אלחוטית

SIP עד 4 חשבונות ללא מתג עריסה ידני

מאפיינים עיקריים

03 0401 02



IP Phone – T31P/G IP Phone – T30P

מאפיינים עיקרייםמאפיינים עיקריים
מסך תצוגה LCD גרפי )132x64( בגודל 2.3 אינץ'   	
ללא מתג עריסה ידני 	
	 Opus סינון רעשים חכם, תמיכה בקודק רחב פס
חשבון SIP בודד, שיחת ועידה 5 אתרים 	
6 מקשים קבועים: הודעות, מערכת ראש, העבר, חיוג   	

      חוזר, השתק, דיבורית
	    \XML ספר טלפונים מקומי )1,000 רשומות(, מרוחק

     LDAP, רשימה שחורה, תמיכה בעברית
יציאה למערכת ראש אלחוטית של Yealink )בעזרת     	

) EHS35 המתאם       
	 )YHS33( יציאה למערכת ראש קווית
	 10/100M, PoE )Class 2( שתי יציאות רשת
מעמד מתכוונן )2 מצבים(, אפשרות התקנה על הקיר 	

מסך תצוגה LCD גרפי )132x64( בגודל ”2.3 עם תאורה   	
      אחורית

ללא מתג עריסה ידני 	
	 Opus סינון רעשים חכם, תמיכה בקודק רחב פס
עד 2 חשבונות SIP, שיחת ועידה 5 אתרים 	
6 מקשים קבועים: הודעות, מערכת ראש, העבר, חיוג חוזר,   	

      השתק, דיבורית
	   , XML/LDAP ספר טלפונים מקומי )1,000 רשומות(, מרוחק

      רשימה שחורה, תמיכה בעברית
יציאה למערכת ראש אלחוטית של Yealink  )בעזרת   	

) EHS35 המתאם     
	 )YHS33( יציאה למערכת ראש קווית
	 )T31P עבור( 10/100M, PoE )Class 2( שתי יציאות רשת
	 Gigabit Ethernet, PoE )Class 2( שתי יציאות

 )T31G עבור(      
מעמד מתכוונן )2 מצבים(, אפשרות התקנה על הקיר 	

03
2 חשבונות SIPמסך תצוגה LCD גרפי  ללא מתג עריסה ידנישיחת ועידה 5 אתרים מעמד מתכוונן יציאה למערכת ראש 

)2 מצבים( 

01 020301 02



Yealink יחידות הרחבת מקשים לטלפוני

מאפיינים עיקריים מאפיינים עיקריים
	 T43U יחידת הרחבת מקשים לטלפון מדגם
מסך תצוגה צבעוני בגודל "4.3  עם 480x272  פיקסלים 	
	  LED 20 מקשים פיזיים ניתנים לתכנות עם נוריות חיווי
40 מקשים נוספים על ידי העברת עמודים 	
3 מקשי בקרה נפרדים משמשים למעבר מהיר בין שלושת   	

       עמודי התצוגה
בסיס עם 2 מצבים מתכווננים 	
ניתן לשרשר עד 3 יחידות למכשיר אחד )סה"כ 180 מקשים( 	

	 T5X יחידת הרחבת מקשים לטלפונים מדגם
מסך תצוגה צבעוני בגודל "4.3  עם 480x272  פיקסלים 	
	  LED 20 מקשים פיזיים ניתנים לתכנות עם נוריות חיווי
40 מקשים נוספים על ידי העברת עמודים 	
3 מקשי בקרה נפרדים משמשים למעבר מהיר בין שלושת   	

       עמודי התצוגה
בסיס עם 2 מצבים מתכווננים 	
ניתן לשרשר עד 3 יחידות למכשיר אחד )סה"כ 180 מקשים( 	

 EXP 43  EXP 50



Yealink לטלפוני Wi-Fi ו Bluetooth מתאמי

מאפיינים עיקרייםמאפיינים עיקריים מאפיינים עיקריים
מאפשר קישור הטלפונים בעלי יציאת USB  לרשת      	

 Wi-Fi אלחוטית בטכנולוגיית      
	 T43U/T29G/T46U/T48U – פועל עם
	 Dual Band 5GHz, 2.4GHz
	 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac תואם עם מפרט
הכנס-הפעל אמתי, קל לשימוש 	
צריכת הספק נמוכה 	

	  Wi-Fi לרשת אלחוטית בטכנולוגיית  USB מאפשר קישור הטלפונים בעלי יציאת
	 T43U/T29G/T46U/T48U – פועל עם
קצב שידור גבוהה 	
	 IEEE802.11 b/g/n תואם עם מפרט
הכנס-הפעל אמתי, קל לשימוש 	
צריכת הספק נמוכה 	

מאפשר קישור הטלפונים בעלי יציאת  USB למגוון נרחב של   	
Bluetooth מערכות ראש עם קישוריות       

	 T43U/T29G/T46U/T48U - פועל עם
טווח פעולה של עד 10 מטר 	
	 V4.1 Bluetooth תואם עם מפרט
תמיכת שמע בפס הרחב 	
מענה/סיום שיחה דרך מערכת הראש האלחוטית 	
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Yealink אביזרים לטלפוני

מאפיינים עיקריים מאפיינים עיקריים
מתאם זה מאפשר חיבור של מערכות ראש אלחוטיות   	

  Jabra, Dasan, Plantronics, Sennheiser – מהיצרנים      
      אל הטלפונים ומונע את הצורך בהרמת שפופרת הטלפון  

      לצורך קבלה או ניתוק שיחה מרחוק.
	 T43U/T58/T57W/T54W/T46U/T48U – פועל עם
הכנס-הפעל אמתי, קל לשימוש 	
מאפשר קבלה וניתוק שיחה מרחוק דרך מערכת ראש   	

      אלחוטית
השמעת צליל ייחודי במערכת הראש לציון שיחה נכנסת 	

מתאם זה מאפשר חיבור של מערכות ראש אלחוטיות 	
	 Yealink אל טלפוני Yealink של חברת )WH62, WH63(
מסדרת T3X ומונע את הצורך בהרמת שפופרת הטלפון 	
לצורך קבלה או ניתוק שיחה מרחוק. 	
	  
הכנס-הפעל אמתי, קל לשימוש 	
מאפשר קבלה דחייה או ניתוק שיחה מרחוק דרך מערכת 	
הראש האלחוטית 	

EHS40 EHS35


