
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 לשיחות ועידה HD IPטלפון 

www.yealink.co.il 

 חדרי ישיבות קטנים ובינונייםטלפון ועידה איכותי ל
 
 

מיקרופונים  2ובאמצעות הרחבתו על ידי הוספת  משתתפים( 01)עד  חדרי ישיבות קטנים ובינוניים,מיועד לשימוש ב  Yealink CP860טלפון לשיחות הועידה מדגם 

מיקרופונים  3, מערך optima HDניחן בעושר של מאפייני שמע, כולל טכנולוגיית  CP860. משתתפים 01עד אופציונליים נוספים מתאים אף לישיבות הכוללות 

תומך טלפון הועידה  עשירות, ברורות וטבעיות. כמו כן , טכנולוגיית דופלקס מלא וביטול הד אקוסטי, המאפשרים למשתמשים ליהנות משיחות ועידהמובנים םסביבתיי

קישור לטלפונים או מחשבים בנוסף מאפשר ו USBבאמצעות חיבור לכונן אחסון בממשק  תומך בהקלטת שיחות CP860 אתרים שונים. 5בשיחת ועידה הכוללת עד 

 יותר. מורכבתניידים לשיחת ועידה 

 

 

 התכונות והיתרונות העיקריים

Optima HD Voice 

, טכנולוגיית הדופלקס המלא וביטול ההד האקוסטי Optima HD Voiceבזכות 

בשיחת משוחחים עם המשתתפים בצד השני כמו  , המשתמשיםCP860-ב

 .פנים מול פנים

 

 

 קליטה מעולה של הדוברים במיקרופון

באמצעות מערך שלושת המיקרופונים המובנה וביצועי השמע המעולים, מספק 

CP860 כיסוי אף , ומהטלפון מטרים 3עד מרחק של  360°-קליטת שמע ב

. כך יכולים המשתמשים נוספים מיקרופונים אופציונליים 2עזרת ברחב יותר 

 לנוע בחופשיות בחדר הישיבות בלי לפגוע בחוויית השמע.

 

 
 
 
 
 

           

 שיחת ועידה מאתרים מרובים

אפשרות  אתרים שונים לשיחת ועידה אחת. 5הקמה וקישור של עד אפשרות 

 זו משפרת משמעותית את שיתוף הפעולה בין משתמשים מאזורים שונים.

 

 כלי עזר נפלא להקלטת שיחות

הטלפון מאפשר הקלטת שיחות ועידה ישירות לכונן אחסון חיצוני המתחבר 

 . USBבממשק 

 

 Optima HD Voiceטכנולוגיית דופלקס מלא , 

  מטרים 3מעלות עד  311 -שטח כיסוי כל מיקרופון 

  יותר לחדרי ישבות גדולים נוספיםמיקרופונים  2אפשרות חיבור 

  או מחשב  לטלפון ניידועידה טלפון הבור חיאפשרות 

  שונים אתרים 5הכוללת עד תמיכה בשיחת ועידה 

 אחסוןכונן תמיכה בהקלטת שיחות ל USB 

 חיבור לטלפונים או מחשבים ניידים

משתמשים יכולים להתחבר בקלות מהטלפונים או המחשבים הניידים שלהם 

 ולהשתתף בשיחות ועידה. CP860אל 

 

 

 הרחבה

 מיקרופון

 שיחת ועידה
 אתרים 5-מ

 הקלטת 
 שיחה

 חיבור לטלפון/
 חשב ניידמ

Optima 
HD Voice 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 לשיחות ועידה HD IPטלפון 

 

     
 מאפייני שמע

 Optima HD Voice 

 מטרים 3עד  – מרחק מכסימלי מהמיקרופונים 

 מעלות 311בכיסוי של  םמיקרופונים סביבתיי 

 דיבורית בדופלקס מלא עם -רמקולAEC 

  הדביטול 

 הפחתת רעשי רקע 

 Codec: G.722 ,G.711(A/u) ,G.729AB ,iLBC 

 DTMF בטווח התדרים, מחוץ לטווח התדרים : 
(RFC 2833ו )-SIP INFO 

 VAD ,CNG ,PLC ,AJB ,AGC 

 
 מאפייני הטלפון

  חשבוןVoIP אחד 

  ,החזקת שיחה, השתקהDND )נא לא להפריע( 

 הקלטת שיחות, קו חם 

 אתרים 5-שיחת ועידה מ 

 חיוג חוזר, שיחה ממתינה, שיחת חירום 

  הפניית שיחה, העברת שיחה, החזרת שיחה, תוכנית
 חיוג

 צלצולים בחירה/ייבוא/מחיקה של 

 קביעת תאריך ושעה ידנית או אוטומטית 

 כוונון עוצמת השמע 

 
 ספר טלפונים

  רשומות 0,111ספר טלפונים מקומי המכיל עד 

 רשימה שחורה 

  ספר טלפונים מרוחקXML/LDAP 

 חיפוש חכם 

 חיפוש בספר הטלפונים, ייבואו וייצואו 

 היסטוריית שיחות: יוצאות/נכנסות/לא נענו/הופנו 

 
 IP-PBXתכונות 

  ,שיחה, דואר קולי איסוףאינטרקום 

 שיחה אנונימית, דחיית שיחה אנונימית 

 ייחודי צליל צלצול 

 תצוגה
  צגLCD  גרפי עםx64092 פיקסלים ותאורה אחורית 

 22  :מקש ים תלויי הקשרמקשי 2מקשים בסך הכול ,
הרמת שפופרת, מקש החזרת שפופרת, חיוג חוזר, 

 יווטמקשי נ 3, שמעהשתקה, מקש עוצמת 

 נעילת מקשים 

 תמיכה בשפה העברית 

 שיחה מזוהה עם שם, מספר 

 הצגת לוגו על גבי צג ה LCD 

 
 ממשק

 0 x  יציאתEthernet RJ45 01/011 

 Power over Ethernet (IEEE 802.3af)  ,class 0 

 2 x  יציאתEX mic 

 0 x  יציאתUSB2.0 

 0 x  :מ"מ 3.5יציאת טלפון/מחשב נייד 

 0 x חהיציאת נעילת אבט 

 
 רשת ואבטחה

 SIP v1RFC2543) v2 ,(RFC3261) ) 

  תמיכה ביתירות שרתSIP 

 IPv4/IPv6 

 NAT transverse מצב :STUN 

  מצב פרוקסי ומצב קישורSIP עמית לעמית 

  הקצאתIP/סטטית :DHCP 

  שרת רשתHTTP/HTTPS 

  סנכרון תאריך ושעה באמצעותSNTP 

 UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263) 

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

  הצפנת קולSRTP 

 Transport Layer Security (TLS) 

  מנהל תעודותHTTPS 

  הצפנתAES לקובץ התצורה 

  אימות באמצעותMD5/MD5-sess 

 OpenVPN, IEEE802.1X 

 

 ניהול
 הגדרת תצורה: דפדפן/טלפון/הקצאות אוטומטיות 

  הקצאות אוטומטיות בשיטות
FTP/TFTP/HTTP/HTTPS לפריסה רחבה 

  הקצאות אוטומטיות בשיטתPnP 

 Zero-sp-touch ,TR-069 ,SNMP 

  נעילת הטלפון 

  אתחולייצרןאיפוס להגדרות , 

 ייצוא מעקב אחר חבילות, יומן מערכת 

 
 מאפיינים פיזיים נוספים

 2 הקשר הניתנים לתכנות-מקשים תלויי 

  ספק כוח חיצוני אוניברסלי )אופציונלי(: מתח כניסה
AC 100~240V  ומתח יציאהDC 5V/2A 

 צריכת חשמל (PSU :)5.6 - 2.8 ואט 

  צריכת חשמל (PoE :)8.1 - 3.9 ואט 

   :)מ"מ 52מ"מ *  211מ"מ *  321גודל )ר*ע*ג 

  :01% - 95%לחות תפעול 

  :50°טמפרטורת אחסוןC  10°-עדC 

 
 מאפייני המארז

  :יחידות 5כמות 

  :ק"ג 9.9משקל נטו 

  :ק"ג 9.9משקל ברוטו 

  :גודל האריזה הפנימית 
 מ"מ 91מ"מ *  315מ"מ *  332

  :מ"מ 322מ"מ *  379מ"מ *  511גודל הקרטון 

 

 
 

 הסמכה
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