Yealink SIP-T57W, IP tel., PoE, 7" bar. LCD, 29
prog. tl., GigE

7" barevný polohovatelný dotykový
displej
Vestavěné Bluetooth, Wi-Fi
Duální gigabitový ethernetový port
Technologie HD Voice s Yealink
Acoustic Shield
USB port pro nahrávání hovorů

Yealink T57W je určen pro náročné uživatele, manažery, kteří denně potřebují komunikovat s týmem, obchodními
partnery či zákazníky. Telefon poskytuje pokročilé funkce pro telefonování, HD přenos zvuku a velkou ﬂexibilitu.
Telefon disponuje elegantním designem, velkým displejem s podsvícením a vysokým rozlišením. Plně nastavitelný
displej poté splňuje potřeby sledování obrazovky v různých úhlech nebo za různých světelných podmínek.
Skvělá kvalita zvuku je zajištěna díky technologii Yealink Acoustic Shield, která využívá více mikrofonů k vytvoření
virtuálního "štítu" mezi reproduktorem a vnějším zdrojem zvuku. Při zapnutí této funkce dochází k blokování či
ztlumení zvuků zvenčí, takže je vás na druhé straně zřetelně a dobře slyšet. Je tedy ideálním kandidátem do
rušných a hlučných pracovních prostor, jako jsou call centra a kancelářské prostory.

Zajímavým bonusem tohoto telefonu je možnost okamžitého sdílení obsahu s druhou stranou. Tato funkcionalita
umožňuje rychlou diskuzi a urychluje rozhodování.
Telefon podporuje kompatibilitu DECTových bezdrátových telefonů prostřednictvím donglu Yealink DD10K.
Můžete si tak bezproblémově přepínat hovory mezi stolním telefonem a bezdrátovým telefonem na DECTové
bázi.
V zařízení také najdete vestavěný Bluetooth a USB 2.0 pro nahrávání hovorů. Telefon rovněž disponuje
vestavěným 5GHz WiFi modulem, díky kterému je možné telefon použít v místech, kde chybí strukturovaná
kabeláž. Připojení pomocí WiFi je rychlé a stabilní.
K telefonu také můžete připojit expanzní modul Yealink EXP50.

Speciﬁkace
USB rozhraní

2.0

Podpora kodeků

G.722, G.711(A/μ),
G.729AB, G.726, iLBC,
Opus

Datová rozhraní

2x Gigabit Ethernet,
WiFi(vestavěné),
Bluetooth(vestavěné),
USB

Peer-to-Peer Mode

Ano

Síťové služby

Fixed IP, DHCP, PPPoE

Lokální tel. seznam

1000

NAT

Ano

Vzdálené tel. seznamy

XML, LDAP

QoS

802.1p/q, DSCP

Nahrávání hovorů

Ano, na USB

Displej - typ

Barevný

Voice Activity Detection (VAD)

Ano

Displej - velikost

7” TFT-LCD dotykový,
rozlišení 800x480 pix

Comfort Noise Generator (CNG)

Ano

VoIP standardy

SIP

Identiﬁkace volajícího (Caller ID)

Ano

Počet SIP účtů

16

DTMF

RFC2833, SIP INFO,
INBAND

Hlasité telefonování (Hands-Free) Ano

Upgrade ﬁrmwaru

Ano

Zobrazení data a času

Automatická konﬁgurace

Ano

Počet programovatelných tlačítek 10

Záruka

2

Volací funkce

Přesměrování, přidržení,
přepojení

USB rozhraní

1x USB 2.0

Čekající hovor (CW)

Ano

Kamera

Ne

Příručky

Český krátký návod

Napájecí adaptér

5V DC, 2A (není součástí
balení)

cena: 13 308,79 Kč s DPH

Ano

