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Polycom Trio 8800, gelmiş geçmiş en iyi konferans görüşme deneyimi 
sunan devrim niteliğinde bir konferans telefonudur. Geliştirilmiş 
Polycom HD Voice, patentli Polycom NoiseBlock ses teknolojisi, 6 
metrelik mikrofon kapsama alanı ve gelişmiş ses teknolojisi ile 
konferans görüşmeler hayat kadar gerçek, her kelime nettir.  En fazla 
20 kişilik toplantı odaları için ideal bir çözümdür. İlave mikrofon 
opsiyonu ile 30 kişiye kadar toplantı masaları için benzersiz konferans 
telefonudur.

Daha yüksek üretkenlik size ne anlam ifade ediyor. Ucuz bir 
konferans telefonu ilk başta bir tasarruf gibi görünebilir, ancak 
“yeterince iyi” görünen sesin neden olduğu yorgunluk uzun vadede 
maliyetlidir. Diğer tarafı duymak için eko, yankı, arka plan 
gürültüsünü rahatsız edici gibi olumsuzluklar zaman kaybı ile 
sonuçlanır. Vakit nakittir atasözüde geçerliliğini bu sebeple halen 
gündemdedir.

Polycom Trio 8800 zarif, sofistike ve ödüllü tasarımı telekonferansı 
kolaylaştırıyor. 5 inç renkli dokunmatik ekran ve sezgisel tanıdık 
Skype Kurumsal arayüzü sayesinde kullanım çok kolaydır. Microsoft 
Exchange entegrasyonu ile planlanan toplantılar katılım düğmesine 
tek bir dokunuşla başlayabilir. Bu da her toplantı için daha az hata ve 
hızlı başlangıç ile sonuçlanır. Kişisel cihazınızı Bluetooth / NFC, IP 
üzerinden kablosuz olarak kullanmaktan çekinmeyin veya USB 
üzerinden bağlanın ve web tabanlı veya bulut konferans hizmetleri 
kullanırken olağanüstü ses kalitesi yaşayın. 8800’da bas portu ile üst 
düzey ses kalitesi rakipsizdir.

Trio 8800 konferans telefonu, Skype for Business ve Microsoft Teams 
için yeniden tasarlandı. Open SIP çalışan tüm IP Santrallar ile de 
uyumludur. Polycom Trio 8800, daha geniş konferans salonları için 
yeniden düzenlenen konferans telefonudur. Birinci sınıf ses 
konferans deneyimimizinin yanında ayrıca satın alabileceğiniz 
Collaboration Kit Visual+ ünitesi ile   kurumsal seviyede video 
konferans ve içerikle birleştiren Polycom Trio, bugünün ve yarının 
önde gelen birleşik iletişim platformlarına bağlanıyor.

BÜYÜK BOY

TOPLANTI

ODALARI İÇİN

AKILLI ÇÖZÜM

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

• Her toplantıyı verimli hale 
getirin. Polycom efsanevi ses 
kalitesiyle 6,1 metre mikrofon 
kapsama alanı

• USB ve Bluetooth bağlantı 
seçenekleri ile çok yönlü 
konferans görüşmeler 
yapabilirsiniz

• Şirketinizdeki IP santral 
bağlantısı ve bulut platformları 
ile kusursuz bağlantı ile 
yatırımınızı en üst düzeye 
çıkarabilirsiniz

• Zaman, para ve BT 
kaynaklarından tasarruf 
sağlamanıza yardımcı olur. 
Video konferans yatırımının 
temel taşıdır.
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ÖZELLİKLER
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KULLANICI ARAYÜZ ÖZELLİKLERİ
• Çoklu dokunma özelliğine sahip
kapasitif dokunmatik ekran
• 5 inç renkli LCD (720 x 1280 piksel), 
9:16 en boy oranı
• Ekrandaki sanal klavye
• 1 USB 2.0 Tip A uyumlu bağlantı noktası 
USB pil şarjı BC1.2 uyumlu (gerektirir
LAN IN üzerinde tam Sınıf 4 güç girişi
operasyon)
• 1x USB 2.0 Micro-B cihaz bağlantı noktası
USB ses cihazı
• Entegre Bluetooth 4.0 ve NFC
• 3 adet çok renkli kapasitif dokunuş
sessiz göstergeleri
• Unicode UTF-8 karakter desteği

SES ÖZELLİKLERİ
• Üç kardioid mikrofon
• Hoparlör
- Frekans 100-22.000 Hz

Hacim: 0,5 m pik ses seviyesinde 92 dB
• 6 metre mikrofon kapsama alanı
• Desteklenen kodekler:
- G.711 (A-law ve μ-law)
- G.719
- G.722
- G.722.1, G.722.1C
- G.729AB
- Poli Siren 7, Siren 14
- SILK
- Opus (8 Kbps – 24 Kbps)

• Poly HD Ses
• Poly Akustik Berraklık teknolojisi
tam çift yönlü konuşmalar, akustik
yankı giderme ve arka plan gürültüsü
baskılama - Type 1 uyumlu 
(IEEE 1329 Full dubleks)

• Poly Gürültü Engelleme
• Ses etkinliği algılama
• Konfor gürültü üretimi
• DTMF ton üretimi 
(RFC 2833 ve in-band)
• Düşük gecikmeli ses paketi iletimi
• Uyarlanabilir titreşim tamponları
• Paket kaybı gizleme
• Geniş bant için Bluetooth cihaz eşleştirmesi
konuşma ve multimedya akışı
(HFP / AD2P)

ÇAĞRI ÖZELLİKLERİ
• Üç hatta kadar 
(en fazla 1 Skype for Business hesabı)
• Paylaşılan çağrı / köprülü hat görünümü
• Farklı gelen çağrı
tedavi / çağrı bekletme
• Çağrı zamanlayıcısı ve çağrı bekletme
• Çağrı aktarma, tutma, aktarma
(FW), çağrı başlatma
• Aranan, arayan, bağlı çağrı bilgileri
• Lokal beş yönlü sesli konferans
• Tek dokunuşla hızlı arama ve 
toplantıya katılma
• Rahatsız etmeyin fonksiyonu
• Yerel yapılandırılabilir rakam haritası / 
arama planı
• Kurumsal dizin erişimi
LDAP kullanma
• Görsel konferans yönetimi
• Papatya zinciri dörde kadar

NETWORK AĞ ÖZELLİKLERİ
• Open SIP
• Skype for Business sertifikalı
• Microsoft Teams sertifikalı

• SDP
• IETF SIP 
• Tek Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet
LAN üzerinden 10/100 / 1000Base-TX
• Manuel veya dinamik ana bilgisayar 
yapılandırması protokolü (DHCP) ağ 
• Zaman ve tarih senkronizasyonu
SNTP kullanma
• FTP / TFTP / HTTP / HTTPS sunucu tabanlı 
merkezi hazırlık
• Wi-Fi network connectivity 
- 2.4–2.4835 GHz 
(802.11b, 802.11g, 802.11n HT-20) 
- 5.15–5.825 GHz 
(802.11a, 802.11n, HT-20, 802.11n HT-40)
• RealPresence Kaynak Yöneticisi 
(v 10.1 veya üzeri) tabanlı provizyon
• PDMS-E, PDMS-SP
• QoS Desteği
- IEEE 802.1p / Q etiketleme (VLAN),
Layer 3 Hizmet Şartları ve DSCP
• VLAN-CDP, DHCP VLAN keşfi

GÜVENLİK
• 802.1X kimlik doğrulaması ve EAPOL
• SRTP üzerinden medya şifreleme
• Taşıma katmanı güvenliği (TLS v 1.2)
• Şifreli yapılandırma dosyaları
• Özet kimlik doğrulaması
• Şifreli giriş
• HTTPS güvenli sağlama
• İmzalı destek yazılım yürütülebilir

AKSESUARLAR (OPSİYONEL) 
• Poly Trio İlave Mikrofon (2200-65790-001) 
• Power kit incl. ext. single-port gigabit 
midspan, 802.3at Type 2 compliant, local 
power cord and network cable 
(7200-23490-xxx)



MİKROFON KAPSAMA ALANI
Poly ürünleriyle efsanevi ses kalitesi ile 
her toplantıyı verimli hale getirin

FREKANS TEPKİSİ
Net ve doğal konuşma için geniş 
frekans tepki aralığı

HD SES TEKNOLOJİSİ
Sektör lideri tam çift yönlü ses, yankı 
giderme ve gürültü azaltma ile  
olağanüstü çağrı netliği

USB VE BLUETOOTH 
Kullanıcının mobil cihazıyla USB veya 
Bluetooth (BYOD) üzerinden 
eşleştirebilir

POLY NOISEBLOCK
Katılımcıların dikkat dağıtıcı gürültüleri 
ortadan kaldırarak konferans 
görüşmelere odaklanmanızı sağlar

İLAVE MİKROFON DESTEĞİ 
(KABLOLU)
Daha geniş toplantı masaları için ilave 
mikrofon 

DAISY CHAIN DESTEĞİ
Esnek dağıtım seçenekleri için birden 
fazla Trio 8800 veya Trio 8500 
konferans telefonunu kablosuz olarak 
bağlayın

HARİCİ SES SİSTEMİNE BAĞLAN
Sürükleyici bir ses deneyimi 
oluşturmak için esnek entegrasyon 
seçenekleri (Poly Visual + veya 
VisualPro gerektirir)

3.7 metre

220 Hz – 14000 Hz

1x Type A USB
1x Micro USB
Bluetooth 5.0

4.2 metre

200 Hz – 14000 Hz

1x Type A USB
1x Micro USB
Bluetooth 4.0

4 Adede Kadar

6.1 metre

100 Hz – 22000 Hz

1x Type A USB
1x Micro USB

Bluetooth 4.0/NFC

4 Adede Kadar

SES ÖZELLİKLERİ
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HİBRİT KULLANIM
Aynı anda birden çok platform ile 
kullanım esneklik ve tasarruf sağlar

OPEN SIP
SIP standardında tüm IP Santrallar ile 
uyumludur

MICROSOFT TEAMS
Sunucularınızda kurulu olan Microsoft 
Teams iletişim platformunda 
konferans telefonu olarak çalışır

SKYPE FOR BUSINESS
Sunucularınızda kurulu olan Microsoft 
Skype for Business platformunda 
konferans telefonu olarak çalışır

ZOOM ROOM CONTROLLER
Zoom Room uygulaması için sertifikalı 
USB konferans telefonu ve controller 
olarak çalışır

GÜVENLİ AĞ BAĞLANTISI
Yüksek yoğunluklu ortamlar için 2.4 – 5 
GHZ Wi-Fi kablosuz ağ bağlantısı ile 
esnek bağlantı seçenekleri

Yalnızca
SIP Platformu

AĞ ÖZELLİKLERİ

H.264/BFCP VE H.323/H.239
VİDEO KONFERANS VE SUNUM 
PAYLAŞIMI
Trio Visual+ video konferans ve sunum 
paylaşımı özellikleri için opsiyonel 
donanımdır. Tek ekran ve EagleEye USB 
kameraları destekler

Trio VisualPro ile 2 ekran için HDMI 
girişini, 2 adet tavan mikrofonu. Ayrıca 
EagleEye Producer ve EagleEye Director 
kameralarını destekler.

ODA BOYUTU
Her boyuttaki toplantı odaları için akıllı 
konferans telefonları

USB İLE SUNU PAYLAŞIMI
Windows veya Mac bilgisayarlar ile USB 
kablo kullanılarak sunum paylaşımı

EagleEye Mini ve
EagleEye Cube USB

Küçük Toplantı 
Odaları

VİDEO KONFERANS VE SUNUM PAYLAŞIMI

Orta Boy 
Toplantı Odaları

Büyük Boy 
Toplantı Odaları


