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PRODUKTÓW

CP960

Nadszedł czas, aby zoptymalizować salę konferencyjną przy użyciu Yealink CP960 - telefonu konferencyjnego IP (VoIP) z mocą
systemu operacyjnego Android. Dzięki projektowi ukierunkowanemu na użytkownika, CP960 łączy w sobie intuicyjną obsługę
z bogactwem funkcji. Idealnie wspiera pracę w zespole, szczególnie w średniej i dużej sali konferencyjnej, dzięki bezprzewodowym
mikrofonom i możliwości podłączenia zewnętrznego nagłośnienia. Czysty, wyraźny i naturalny dźwięk gwarantuje wbudowany
głośnik Harman Kardon. Ponadto, Yealink CP960 pozwala lokalnym uczestnikom telekonferencji, podłączyć przewodowo
lub bezprzewodowo urządzenia mobilne – smartfon lub PC/tablet za pomocą Bluetooth lub portu Micro USB.
Telefon konferencyjny Yealink CP960 to uzupełnienie sali konferencyjnej, które łączy w sobie wyjątkową równowagę między
przemyślanym projektem, łatwością obsługi i zaawansowanymi funkcjami.

Zalety
Nowy wygląd
Telefon konferencyjny CP960 to urządzenie w kształcie litery Y, reprezentującej
pierwszą literę marki Yealink. Posiada 5-calowy dotykowy ekran ułatwiający obsługę
konferencji

dzięki

umieszczeniu

wszystkich

najważniejszych

funkcji

wprost

na wyciągnięcie ręki – intuicyjnie jak w smartfonie.

Dźwięk HD

Bezprzewodowe

Yealink CP960 łączy odpowiednie elementy konstrukcyjne i oprogramowanie,

mikrofony

Podłączenie komórki

Podłączenie PC
via USB

via Bluetooth

w tym technologię Yealink Noise Proof, aby zagwarantować jeszcze lepszą jakości
dźwięku. Dzięki 3 wbudowanym mikrofonom, CP960 zbiera dźwięk z 6 metrów
i 360 stopni, co zapewnia idealne rozwiązanie dla każdej sali konferencyjnej.
Zastosowanie 2 dodatkowych bezprzewodowych mikrofonów CPW90, pozwala
zwiększyć odległość z której zbierany jest dźwięk, nawet do 20 metrów! Niezależnie
od sytuacji, użytkownicy po obu stronach połączenia odnoszą wrażenie, iż siedzą
przy jednym stole.

Nagrywanie

5-stronne

połączeń

połączenia

Podłączenie zewnętrznego
nagłośnienia

• Dźwięk Optimal HD, technologia full duplex
• Technologia Yealink Noise Proof
• 6 metrów zbierania dźwięku z 360 stopni

Bogactwo funkcji i zastosowań
Dzięki CP960 można łatwo utworzyć 5–stronne konferencje VoIP/Bluetooth/PC,
co pozwala firmie obniżyć koszty podróży i zaoszczędzić czas. Funkcja Active

• 2 dodatkowe bezprzewodowe mikrofony CPW90
• 3 wbudowane mikrofony

Speaker pomaga rozpoznać kto mówi podczas takiej audiokonferencji. Połączenie

• System operacyjny Android 5.1

Yealink CP960 ze smartfonem przez Bluetooth lub z komputerem PC za pomocą

• 5-calowy dotykowy ekran z rozdzielczością 720x1280

portu Micro USB, pozwala na łatwą zmianę CP960 w zewnętrzny zestaw

• 5-stronne połączenia

głośnomówiący. Połączenia z urządzeń mobilnych mogą być jedną ze stron
w konferencji, tworząc hybrydowe spotkanie UC. Ponadto z CP960 można korzystać
podczas

szkoleń

lub

wykładów

w

dużych

pomieszczeniach.

Umożliwia

to podłączenie do zewnętrznego nagłośnienia i obsługa nagrywania z zapisem

• Hybrydowe połączenia VoIP/UC
• Wbudowany Wi-Fi/Bluetooth
• Port Micro USB do podłączenia PC

do pamięci wewnętrznej lub na zewnętrzne nośniki USB. Wewnętrzna pamięć
oferuje nawet do 100 godzin nagrywania.

www.yealink.pl

CP960

Specyfikacja
Właściwości dżwięku

• połączenia anonimowe

Zarządzanie

• dźwięk Optimal HD

• anonimowe odrzucanie połączeń

• Technologia Yealink Noise Proof

• poczta głosowa

• konfiguracja : przeglądarka/telefon/autoprovision

• 6 metrów zbierania głosu

• charakterystyczny dzwonek

• auto-provision przez : FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
dla masowego wdrożenia

• przeznaczony do średnich i dużych sal konferencyjnych

Wyświetlacz

• auto-provision z PnP

• głośnik: 56 mm, 10 W, Harman Kardon

• pojemnościowy, dotykowy 5” 720x1280 pikseli

• full duplex z AECz

• Klawisze głośności

• kasacja echa (do 320ms)

• Przycisk powrotu do ekranu głównego

• wbudowane 3 mikrofony, bieranie głosu 360°

• tłumienie szumów tła
• kodeki: G.722, G.722.1C, G.723, G.726, G.729, iLBC, Opus
• DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) i SIP INFO
• VAD, CNG, PLC, AJB, AGC

• 1 x port RJ45 10/100M Ethernet
• Wi-Fi (2.4GHz/5GHz, 802.11.b/g/n/ac)

Funkcje telefonu

• Power over Ethernet (IEEE 802.3af ), klasa 4

• 1 konto SIP

• 2 wejścia na dodatkowe mikrofony przewodowe

• wstrzymanie/wyciszanie/nagrywanie połączeń, DND

• 2 x port USB 2.0

• ponowne wybieranie, połączenia oczekujące i
alarmowe

• 1 x wyjście audio 3,5 mm
• 1 x port Micro-B USB 2.0

• Pobór mocy (PoE): 5.25w-12.3w
• wymiary (Szer*Głęb*Wys):
338mm*338mm*74mm
• wilgotność pracy: 10~90%
• temperatura przechowywania -10~40°C

- telefon konferencyjny Yealink CP960 IP

• 1 x slot Security

- kabel Ethernet (7,5m CAT5E UTP)

• ustawianie czasu: automatycznie/ręcznie

• SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)

• 5-stronne konferencje

• obsługa zapasowego serwera SIP

• podłączenie zewnętrznego nagłośnienia
przez jack 3,5 mm

• zewnętrzny adapter Yealink PoE (opcjonalnie)

Opakowanie

Sieć i bezpieczeństwo

• parowanie przez Bluetooth/port Micro-B USB

• przywracanie ustawień fabrycznych

• zawartość opakowania:

• dźwięk dzwonka: wybór/pobierania/usuwanie

• dostosowywanie głośności

• eksport śledzenia danych, logi systemowe

Właściwości fizyczne

Interface

• Bluetooth 4.0

• przekierowywanie, transfer, powrót połączeń, plan
numeracyjny

• zero sp-touch, TR-069, SNMP

• IPV4, IPV6

- bezprzewodowe mikrofony CPW90
(opcjonalnie)
- przewodowe mikrofony CPE90 (opcjonalnie)
- skrócona instrukcja obsługi
- adapter Yealink PoE YLPOE30 (opcjonalnie)

• NAT Traversal: tryb STUN
• tryb proxy i peer-to-peer SIP link
• przypisanie adresu IP: statyczne/DHCP

• funkcja aktywny mówiący

• serwer HTTP/HTTPS

Książka telefoniczna
• lokalna książka telefoniczna do 1000 wpisów
• czarna lista

• synchronizacja daty i godziny poprzez SNTP
• UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)

• zdalna książka telefoniczna XML/LDAP

• QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP

• inteligentne wyszukiwanie

• SRTP dla głosu

• książka telefoniczna: wyszukiwanie/import/eksport

• Transport Layer Security (TLS)

• historia połączeń: wykonane/odebrane/nieodebrane/
przekazane

• zarządzanie certyfikatami HTTPS

Integracja z IP-PBX

• uwierzytelnianie przy pomocy MD5/MD5-sess

• Interkom

• OpenVPN, IEEE802.1X

• Multicast paging

Zgodność
REACH

• szyfrowanie AES plików konfiguracyjnych

slot Security
port 3.5mm wyjście audio

gniazdo dla przewodowych mikrofonów

gniazdo dla przewodowych mikrofonów
gnizado sieciowe

port USB 2.0
port USB 2.0 Micro-B
port USB 2.0
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Yealink
Yealink jest światowym liderem rozwiązań do ujednoliconej komunikacji (Uified Communication)- telefonów IP i systemów
wideokonferencyjnych, które pomagają firmom o dowolnym profilu biznesowym prowadzić efektywną działalność zgodnie z hasłem
„łatwej współpracy”. Producent ten prowadzi sprzedaż swoich rozwiązań w ponad 100 krajach na całym świecie. Nowe systemy
wideokonferencyjne w ofercie Yealink integrują usługi głosowe i wideo tak, aby odpowiadać na rosnące potrzeby użytkowników oraz
różnorodne scenariusze biznesowe.

Kontel
Kontel jest dystrybutorem z wartością dodaną z ponad 30-letnim doświadczeniem.
KONTEL jest wyłącznym importerem całego portfoio produktów Yealink:
telefonów IP i terminali wideokonferencyjnych.
Więcej informacji o produktach Yealink: www yealink.pl
Więcej informacj o KONTEL: www kontel.pl

Prawa autorskie
Niniejsze tłumaczenie należy do KONTEL i podlega ochronie prawa autorskiego, a jakiekolwiek kopiowanie i wykorzystywanie treści
bez zezwolenia jest niedozwolone. Materiał do wykorzystania tylko dla aktywnych partnerów handlowych za zgodą właściciela
wyrażoną w umowie partnerskiej. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu handlowego. Producent zastrzega
sobie prawo do zmian specyfikacji. Wszystkie znaki handlowe i towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli i zostały użyte
za ich zgodą.

Wsparcie techniczne
Najnowszy firmware, dokumentacja produktowa, FAQ i więcej zostało zamieszczone na Yealink WIKI (http://support.yealink.com/).
Jeżeli nie znalazłeś tam potrzebnych informacji, polecamy kontakt z certyfikowanymi inżynierami z Działu Wsparcia Projektów
w KONTEL.

KONTEL Sp. z o.o.
Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa
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