Yealink VP59 IP tel., 8" bar. LCD, 27 prog. tl., GigE,
VCS

8" IPS LCD dotykový displej
Integrované Bluetooth a WiFi
Full HD kamera
HDMI výstup
Bezdrátové sdílení obsahu z
notebooku
Lokální nahrávání hovorů na USB
OS Android 7.1

Telefon nabízí kvalitní 8“ dotykový IPS LCD displej s rozlišením 1280 x 800 pixelů, a přenos videa a zvuku
v HD kvalitě.
Telefon má integrovanou polohovací kameru s Full HD rozlišením 1920x1080 pixelů, účastníci videohovoru vás
tak uvidí ve Full HD rozlišení.
Umožňuje tak velmi kvalitní připojení k videokonferenci se zaměstnanci či strategickými obchodními
partnery.
Telefon se také může pochlubit duální Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth ve standartu 4.2 s EDR a
výstupem HDMI.
Dalšími užitečnými funkcemi jsou programovatelné tlačítka, centralizované notiﬁkace a rozšířené ovládací
centrum. Díky vestavěnému USB dokáže telefon hovory i nahrávat, popřípadě přenášet snímky obrazovky.
VP59 je možné propojit s externím zobrazovacím zařízením přes hdmi kabel. Společně s kvalitní kamerou je
telefon vhodný pro týmové videokonference v počtu 1-3 lidí.

V probíhající videokonferenci telefon umožňuje nasdílet plochu z připojeného notebooku a vysílat obraz všem
účastníkům konference. A to vše bezdrátově. Pouze stačí k notebooku připojit bezdrátový USB dongle Yealink
WPP20.
Díky podpoře IPv6 a integraci s významnými IP PBX systémy (3CX, Asterisk, Broadsoft,..) je telefon možné
použít i v nejmodernějších síťových strukturách.
Telefon má českou i slovenskou lokalizaci displeje i webového managementu, nemusíte si tak lámat
hlavu s cizím jazykem.
Oproti předchozí verzi Yealink SIP T49G nabízí tento telefon operační systém Android 7.1, větší úhel záběru
kamery(až 84°), možnost sdílení plochy počítače přes telefon a umožňuje již i PoE napájení.
Jednotlivé verze VP59(VCS, Teams) jsou Hardwarově odlišné a není možné mezi nimi přecházet.
Pokud vyžadujete využití více než jednoho SIP účtu, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení
JOYCE zajišťuje také plnou technickou podporu pro obchodní partnery i koncové uživatele. S námi máte vždy
aktuální ovladače, příručky či ukázky web managementu. Při reklamacích produktů Yealink zaručujeme maximální
rychlost vyřízení pro Vaši spokojenost.

Speciﬁkace
USB rozhraní

2.0

Vzdálené tel. seznamy

XML, LDAP

Datová rozhraní

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

Nahrávání hovorů

Ano, na USB

Síťové služby

Fixed IP, DHCP, PPPoE

Počet programovatelných tlačítek 27

NAT

Ano

Voice Activity Detection (VAD)

Ano

QoS

802.1p/q, DSCP

Comfort Noise Generator (CNG)

Ano

Displej - typ

Barevný dotykový

DTMF

RFC2833, SIP INFO,
INBAND

Displej - velikost

8" IPS LCD, dotykový,
rozlišení 1280x800 px

Čekající hovor (CW)

Ano

VoIP standardy

SIP

Podpora IPv6

Ano

Počet SIP účtů

1

Video rozlišení

1920x1080px, 30fps

Hlasité telefonování (Hands-Free) Ano

Sdílení plochy

Ano, vysílá i přijímá

Lokální tel. seznam

Napájecí adaptér

12V DC, 1A (není součásti
balení)

cena: 25 871,01 Kč s DPH

1000

