Polycom VoiceStation 300
Kompaktní konferenční telefon s atraktivním designem. Pohodlné a kvalitní hlasité volání v malých jednacích
místnostech a kancelářích. Připojení na analogovou linku, pro skupiny do 4 až 5 osob. 3 vysoce kvalitní mikrofony
pokrývají okolí 360st. mají dosah až 2m. Barevná signalizace LED informující o stavu přístroje. Universální
klávesnice pro přístup k telefonním funkcím. Odbourávání okolních hluků, šumů a zpětné vazby.

Cena: 9.400,-bez DPH/ 11.374,- s DPH

Polycom SoundStation 2
Audiokonferenční telefon pro 10 osob, místnost 5 x 6 m, plně obousměrná komunikace dovoluje oběma
stranám mluvit současně, tři hypercardioidové mikrofony zaručují pokrytí 360 stupňů, možnost nahrávání nebo
počítačové zpracování obousměrné konverzace, připojení přes běžnou analogovou telefonní linku, grafický LCD,
telefonní seznam, hlasitost 94 dBA SPL.Hlavní výhody :• oblíbený model určený pro většinu středně velkých místnosti •
připojení na analogovou linku, vhodné pro skupiny až 10 osob ,• vysoce citlivé dynamicky řízené mikrofony umožňují
komfortní volání přirozenou hlasitostí až do vzdálenosti 3 m od přístroje ,• port pro pevné kabelové spojení s PC nebo
mobilním telefonem • LCD displej 132 x 65 pixelů, jednoduché a intuitivní ovládání , • patentovaná technologie pro
odbourávání okolních hluků, šumů a zpětné vazby
Technické parametry
Audio: Frekvenční rozsah: 300 - 3 300 Hz ,Hlasitost: 94 dBSPL ,Mikrofony: 3x s kardioidní charakteristikou
Rozhraní: Síťové rozhraní: 1x RJ-11, veřejná nebo pobočková analogová telefonní linka ,Rozhraní: 2,5 mm jack pro mobilní
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telefon, RCA jack audio vstup/výstup, Doporučené akustické podmínky :Doba ozvěny: < 0,5 s ,Úroveň hluku: < 48 dBA
Prostředí :Pracovní teplota: +5 až +40 °C , Vlhkost: 20 až 85% (nekondenzující)
Přístroj :Rozměry: 368 x 311 x 64 mm ,Hmotnost: 0,8 kg , Displej: LCD 132 x 65 bodů, 2 barvy ,Identifikace volajícího:
volitelná ETSI, Belcore, British telecom, DTMF , Napájecí zdroj Napájení: 230 V, 50 Hz

Cena: 15.200,- bez DPH/18.392,- s DPH

Panasonic KX-NT700NE - IP audiokonferenční telefon
Konferenční telefon, připojení analog i IP připojení, unikátní konstrukce 4 mikrofonů a středového
reproduktoru, záznam konference až 120min., USB port pro připojení k PC, Real-time Slowtalk - zpomalená
reprodukce hlasu, redukce nažádoucích zvuků z okolních zařízení, PC alikace Conference Manager, plně
obousměrná konverzace v HD kvalitě, možnost záznamu na SD kartu, podsvícený LCD displej, PoE, 100 jmený
telefonní seznam, 3,5mm jack pro externí zařízení, možnost zálohy záznamu např. do PC, možnost připojení 2
vnějších mikrofonů KX-NT701, barva stříbrná

Cena: 14.829,- bez DPH/ 17.945,- s DPH
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Polycom SoundStation Duo - telefon pro audiokonference, analog/SIP pobočka, displej
Polycom SoundStation Duo je duální (analog/SIP) konferenční telefon. Ať už dnes ve Vaší konferenční místnosti
používáte analogové linky, nebo už jste přešli na Voice over IP (VoIP) telefonii, telefon SoundStation Duo přináší
maximální flexibilitu nasazení pro malé až středně velké místnosti.
Vlastnosti :
• plná podpora analogové pobočky a SIP protokolu ,• chrání vaše investice při přechodu na IP telefonii
• kompatibilní s předními výrobci SIP ústředen ,• vysoká spolehlivost (24x7) s automatickým přepnutím z IP
na analog při výpadku ,• snadná instalace a správa bez spuštění serveru (webové rozhraní)
• podpora napájení po ethernetu (PoE),• kvalitní zvuk typický pro produkty Polycom (HD Voice)
• určený pro středně velké místnosti, dosah mikrofonů až 3 m ,• nový moderní design a použité materiály
• rozšiřitelný o externí sadu mikrofonů
Technické parametry
Napájení
PoE: IEEE 802.3af Power over Ethernet
Adaptér: volitelně externí adaptér 100-240V, 24V, 0.5A, 2.5mm DC plug
Displej
Velikost: 248 x 68 pixelů (Š x V)
Podsvícení: LED bílé s možností nastavení intenzity
Klávesnice
Standardní: 12-ti tlačítková
Funkční tlačítka: 4
Ostatní tlačítka: zavěšení/vyzvednutí, konference, opakovaná volba, ztlumení, hlasitost, menu, navigační klávesa
Audio
Mikrofony: 3 cardiodové mikrofony, 200 - 7000 Hz, dosah 3m
Reproduktor: max. hlasitost 86 dB, 220 - 7000 Hz
Kodeky: G.711 (A-law and Mu-law), G.729a (Annex B), G.722, iLBC 13.33 a 15.2kbps
Ostatní: potlačení okolního hluku a ozvěny, detekce hlasu
Rozměry
Rozměry: 327 x 64 x 346 mm (Š x V x H)
Váha: 0,74 kg
Rozhraní
• Ethernet 10/100 Base-T
• konektor RJ-11 pro připojení na analogovou pobočku ústředny
• 2.5 mm konektor pro připojení k mobilnímu telefonu nebo PC
• dva porty RJ9 pro připojení přídavných mikrofonů

Cena: 18.400,- bez DPH/ 22.264,- s DPH
Nabídka platná od 1.1.2016/DPH 21%/ záruční doba 24 měsíců /ceny uvedeny bez instalace.
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