
Uyumluluk

Yealink konferans telefonu Touch-sensitive HD IP Konferans Telefon CP920 ile toplantı odanızı optimize 
etme zamanı. Kullanıcı merkezli tasarım felsefesi ile Yealink'in bu yeni modeli, kullanım kolaylığını 
küçük ve orta ölçekli toplantı odaları için mükemmel olmakla birlikte kullanım kolaylığını bir araya 
getiriyor. Kristal netliğinde ses kalitesi CP920 ile her yerde doğal ve mükemmel görüşmeler yapmanızı 
sağlar. Yealink CP920, sadece Bluetooth üzerinden cep telefonu veya akıllı telefon veya PC / tablet ile 
eşleştirilemez, aynı zamanda CPN10 ile analog hat kullanan şirketler içinde iyi bir seçimdir. 

Net ve güçlü ses teknolojisi
Yealink  tarafından geliştirilen üst düzey akustik ses kalitesi Yealink CP920 konferans telefonu yapılan 
görüşmelerin anlaşılır ve görülmemiş düzeyde net yapılmasına olanak tanır. HD ses kalitesi sunan 
Yealink CP920 kurumsal seviyede konferans görüşmeler yapmanıza olanak sağlar.

Geniş mikrofon kapsama alanı
6 metre kapsama alanına sahip yerleşik 3 adet yüksek teknoloji mikrofonu ile 20 kişilik toplantı odaları 
için  ideal bir çözümdür.

Yealink Noise Proof Teknolojisi - Akıllı Ve Güçlü Gürültü Filtreleme Özelliği
Toplantı odanızdaki havalandırma, klavye sesleri ve fan sesleri gibi geri planda sürekli gürültü üreten 
cihazların konferans görüşme sırasında karşı tarafa gitmesini engelleyerek çok daha verimli ve 
çok daha net anlaşılır konferans görüşmeler yapmanıza olanak sağlar. Konuşma yapılmadığı zaman 
Yealink Noise Proof özelliği mikrofonları mute – ses kesme konumuna otomatik alır ve görüşme 
başladığında tekrar açar. 

 Yealink HD ses kalitesi 

 248x120 3.1 inç grafik LCD aydınlatmalı ekran

 360° ve 6 metre kapsama alanına sahip 3 entegre mikrofon

 PoE Power over Ethernet desteği 

 Entegre Wi-Fi (2.4 GHz 802.11 b/g/n), Bluetooth özelliği

 Analog hat ve SIP hat desteği

 USB portu ile ses kayıt özelliği

Yealink CP920

Genel Özellikler

 SIP IP Hat Desteği

 Analog Hat Desteği

 6 Metre Mikrofon Kapsama Alanı

 PoE Power over Ethernet 

 HD Ses Kalitesi

 Wİ-Fi Kablosuz Ağ Bağlantısı

 Bluetooth Kablosuz Bağlantı

 3.1 inç LCD Grafik Ekran

 Hassas Dokunmatık Tuş Takımı

 USB Ses Kayıt Özelliği

 Hybrid UC Toplantı Desteği

 Yealink Gürültü Filtreleme 

Teknolojisi


