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jednotlivci huddle rooms
(2–3 lidé)

malé místnosti
(3–6 lidí)

střední místnosti
(7–12 lidí)

velké místnosti
(13 a více lidí)
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Yealink UVC84-BYOD-050
Univerzální sada určená pro střední
zasedací místnosti. S kvalitním 
ozvučením MSpeech a UltraHD
kamerou pro vynikající přenos
obrazu. Všechna kabeláž je svedena 
do kabelového hubu.

Yealink UVC84-BYOD-210
Univerzální sada určená pro velké
zasedací místnosti. S kvalitním 
ozvučením v podobě MSpeakeru
a Ultra HD kamerou pro vynikající 
přenos obrazu. Všechna kabeláž je 
svedena do kabelového hubu.

Jednotlivá videokonferenční zařízení

Yealink UVC20
Výkonná USB webová kamera
s 5megapixelovým objektivem
s Full HD rozlišením, inteligentním 
nastavením jasu, automatickým
ostřením a otočným objektivem.

Yealink MVC400
Kamera disponuje zorným úhlem 133° 
a obsahuje osm vestavěných mikrofonů 
a reproduktor, pro kvalitní zvuk.
Funkce speaker tracking
– po zapnutí této funkce dokáže
kamera automaticky rozpoznat a snímat 
právě mluvícího účastníka schůzky.

Yealink UVC30 Room
Nová USB kamera s 4K rozlišením
a 3× digitálním zoomem a zorným 
polem o velikosti 120°. Kamera
disponuje funkcí detekce obličeje.

Yealink MVC640
Zařízení s 4K PTZ kamerou, dotykovým
tabletem a ozvučením MSpeech se třemi
mikrofony a 4W HD reproduktorem.
Disponuje funkcí Auto framing.
Lze i ve variantě s bezdrátovými
mikrofony a MSpeakerem.

Yealink UVC30-CP900-BYOD
Skládá se z kamery UVC30,
reproduktoru se všesměrovými
mikrofony CP900 a kabelového
hubu BYOD. Do hubu je svedena
veškerá kabeláž a do notebooku
vede pouze jeden kabel zakončený 
standardizovaným konektorem
USB-C.

Yealink MVC320
Sada s kamerou ve 4K rozlišení
se zorným úhlem 120°. Nástupce
řešení MVC300 II. Novinkou je ozvučení 
MSpeech se třemi mikrofony
4W HD reproduktorem. MiniPC
montovatelné na zeď. Fukce  Auto 
framing pro automatické rozpoznání 
právě hovořícího účastníka.

Yealink A30
Řešení postavené na OS Android.
Jedná se o all-in-one řešení, které v sobě
integruje 2 kamery, mikrofony,
reproduktory a Wi-Fi a Bluetooth.
Je vhodné pro středně velké zasedací
místnosti až pro 11 osob. Varianta
s ovladačem nebo tabletem.

Yealink UVC40
Kamera, mikrofony i reproduktory
jsou implementovány v jednom 
zařízení. Kamera se širokoúhlým 
objektivem o úhlopříčce 133°.
Elektrická krytka objektivu a funkce 
jako detekce obličeje, lokalizace
zvuku nebo sledování mluvčího.

Yealink A20
Videokonferenční řešení postavené 
na OS Android. Jedná se o all-in-one 
řešení, které v sobě integruje kameru, 
mikrofony, reproduktory a Wi-Fi
a Bluetooth. Je vhodné pro malé 
zasedací místnosti až pro 8 osob. 
Funkce Speaker tracking a Auto 
framing. Varianta s ovladačem
nebo tabletem.

Yealink MVC840
Sada obsahuje 2 mikrofony VCM34
(je možné připojit až 6 jednotek)
a 4K UVC84 USB PTZ kameru
s 12× optickým zoomem, která splňuje
požadavky na pokrytí velkých zasedacích
místností.

Yealink MVC940
Řešení pro velké zasedací místnosti, 
třídy a sály pro 20 a více účastníků. 
Umožňuje připojit až 9 kamer UVC84,
až 4 mikrofony VCM34, až 8 stropních 
mikrofonů VCM38 a až 4 reproduktory 
MSpeakerII. Funkce Auto framing.

UNIVERZÁLNÍ ŘEŠENÍ

MS TEAMS ŘEŠENÍ

V naší nabídce najdete i videokonferenční
produkty Yealink určené pro SIP a Zoom.
Pro více informací o těchto produktech
kontaktujte naše obchodní oddělení.


