
Polycom® zafiízení pro hlasovou komunikaci a sdílení dat
Správná fie‰ení pro profesionální pouÏití

Vá‰ konferenãní telefonní pfiístroj je nejcennûj‰í
devizou pomáhající Vám spolupracovat
s ostatními partnery. Nezávisle na velikosti
Va‰í pracovny nebo konferenãní místnosti jsou
rozhovor a diskuse produktivní a efektivní
pokud v‰ichni jeho úãastníci na v‰ech
zúãastnûn˘ch místech mohou sly‰et ãist˘,
jasn˘ a srozumiteln˘ hlas. To je dÛleÏité
zejména pfii vzájemné diskusi nebo v˘mûnû
názorÛ. S patentovanou technologií Polycom
ACT (technika pro akustickou ãistotu) Acoustic
Clarity Technology probíhá Va‰e konverzace
zcela pfiirozenû a hovofiit mÛÏe kaÏd˘
z úãastníkÛ kdy chce a potfiebuje se vyjádfiit
nebo pfiispût se sv˘m sdûlením. V poslední
dobû jsme inovovali produktovou fiadu na‰ich
zafiízení, zlep‰ili jejich vzhled a pouÏili
pfievratná technologická fie‰ení, která zmûní
Vá‰ zaveden˘ zpÛsob telefonické komunikace.
Od stolních po rozsáhlé konferenãní systémy
v posluchárnách, od analogov˘ch pfies digitální
aÏ po IP sítû, od linkov˘ch po bezdrátové.
Polycom má to nejlep‰í profesionální fie‰ení
obohacující Va‰i mezilidskou komunikaci. Nyní
máte dokonce moÏnost snadno zefektivnit
hlasovou komunikaci jejím obohacením
o snadno sdílen˘ obsah obrazovky poãítaãe
mezi úãastníky diskuse.

Polycom je vedoucí spoleãností na trhu
konferenãních telefonních pfiístrojÛ, která
zmûnila definice a kvalitu fónick˘ch hovorÛ.
Polycom SoundStation VTX 1000 je revoluãním
pfiístrojem v této kategorii. Bezdrátová stanice
SoundStation 2W osvobodila konferenãní
komunikace od kabelÛ. Polycom téÏ uvedla na
trh zafiízení pro smí‰ené pouÏití sítí IP a nyní
i zafiízení na sdílení obsahu obrazovky QSX. 

SoundStation VTX 1000
První chytr˘ konferenãní telefonní pfiístroj na
svûtû, kter˘ se pfiizpÛsobí akustick˘m
podmínkám místnosti, kde je provozován. Tím
nabízí v‰em úãastníkÛm ãistou reprodukci
hlasu s vysokou kvalitou srozumitelnosti bez
ohledu na to, zda je jejich vzdálenost od
mikrofonu pÛl metru nebo deset metrÛ. Pokud
jsou pfiístroje SoundStation VTX 1000 pouÏity
na obou koncích spoje zaÏijí v‰ichni úãastníci
pocit ze ‰irokopásmové komunikace v kvalitû
odpovídající pfiímému rozhovoru.

SoundStation 2W
Nabízí zlep‰enou kvalitu pfienosu neÏ pÛvodní
SoundStation obohacenou navíc o volnost
pohybu danou pouÏitím bezdrátové techniky.
Nyní mÛÏete pouÏít Va‰e zafiízení Polycom pro
t˘movou spolupráci i tam, kde není k dispozici
telefonní pfiípojka. Kvalita konverzace je pfiitom
neãekanû stále srozumitelná.

SoundStation 2
Udává novou úroveÀ kaÏdodenní komunikace.
Kvalita je srovnatelná s vlastnostmi
SoundStation Premiér. Av‰ak citlivost
mikrofonu je o 50% vy‰‰í neÏ u pÛvodního
modelu. Úãastníci mohou pfiístroj pouÏít pro
hovor do vzdálenosti 6 metrÛ a bez zv˘‰ení
hlasu b˘t stále perfektnû srozumitelní na
druhém konci. Va‰e komunikace bude
produktivnûj‰í.

SoundStation IP 4000 SIP
Odpovídá potfiebám organizací pfiipraven˘ch pro
pohodlí a pfiizpÛsobivost prostfiedí s IP
protokolem. Toto zafiízení je navrÏeno pro
kanceláfie nebo men‰í aÏ stfiední konferenãní
místnosti. Vzdálenost hovofiících od pfiístroje
mÛÏe b˘t aÏ 6 m a pfiitom jejich hlas bude na
opaãném konci spojení stále stejnû ãist˘
a srozumiteln˘.

Polycom QSX
UmoÏÀuje okamÏitû sdílet Ïiv˘ obsah obrazovky
poãítaãe se vzdálen˘mi úãastníky. To v‰e jen
prost˘m navázáním konferenãního spojení
Polycom. Jedná se o snadnou a bezpeãnou
cestu jak sdílet na dálku zobrazené grafické
informace. 

Pouze Polycom nabízí nej‰ir‰í spektrum
pfiístrojÛ s vysokou úrovní integrace videa,
hlasu a webov˘ch fie‰ení poskytujících
neopakovatelnou zku‰enost známou jen
z pfiímého kontaktu osob.
Jsme vedoucí firmou na trhu zafiízení pro
efektivní, technologicky vyspûlou a pfiitom
dostupnou mezilidskou komunikaci bez ohledu
na vzdálenost mezi úãastníky. Polycom je
moudrou volbou pro spoleãnosti hledající
strategické pfiednosti v souãasném obchodním
prostfiedí. Pro nepfiekonatelnou kvalitu hlasové
reprodukce zv˘‰enou produktivitu komunikace
mezi lidmi v kanceláfiích, konferenãních sálech
a nyní i mimo nû je Polycom jasn˘m vítûzem.



Pfiehled vlastností konferenãních telefonÛ  Polycom®

VoiceStation™ 100
Nejmen‰í a nejdostupnûj‰í
konferenãní telefonní pfiístroj
vhodn˘ pro kanceláfie
a men‰í prostory. VLASTNOSTI

Pfiipojení do sítû
Analogová síÈ
Digitální ústfiedna
IP protokol – SIP

Hlasová kvalita
Automatická volba mikrofonu – vÏdy je zapojen jen jeden, 
potlaãení efektu „hlas ze studny"

Automatické fiízení hlasitosti

První ‰irokopásmov˘ telefon na svûtû (‰ífie pásma 7 kHz
tj. dvojnásobná ‰ífika normální pfiístroje)

Potlaãení ‰umu – automaticky 
odstraní hluk pozadí 
(ventilátory, projektory a PC)

Dal‰í vlastnosti
Aktualizace fiídícího programu 
staÏením na dálku

MoÏnost pfiipojit externí prvky 
pro provoz ve vût‰í místnosti

2,4 GHz a 1,9 GHz bezdrátové technologie se 64bitov˘m
kódováním

Pfiipojiteln˘ mobilní telefon2

Nastavitelné basy a v˘‰ky 

Grafick˘ displej LCD a obohacené prvky fiízení

Podpora externích mikrofonÛ

Spolupracuje se zafiízením 
Polycom Vortex

MoÏnost integrace s videokonferenãními systémy Polycom

Hlas a obsah
Integrace s Polycom QSX

SoundStation IP 4000
SIP konferenãní pfiístroj pro
prostfiedí IP pfienosÛ vhodn˘
pro kanceláfie a men‰í konfe-
renãní místnosti. 

SoundStation 2
Nov˘ standard profesionální
úrovnû v konferenãních
telefonních hovorech. Pro
men‰í kanceláfie a fieditelny.

SoundStation 2W
Svoboda bezdrátové komunika-
ce je nyní dostupná i t˘mu
mimo kanceláfiské prostfiedí,
tam kde není telefonní pfiípojka.

SoundStation
Premiére 500D/550D
Pfiímé pfiipojení k digitálním
ústfiednám bez dodateãného
analogového adaptéru.

SoundStation VTX 1000
První konferenãní telefonní pfiístroj na svûtû
s automatick˘m pfiizpÛsobením akustick˘m
podmínkám v místnosti poskytujícím
pfiirozen˘, srozumiteln˘ a nezkreslen˘ hlas.

Vyberte si nejvhodnûj‰í konferenãní telefon pro
Va‰e potfieby:

1. Stanovte poÏadavky na pfiipojení
2. Vyberte úroveÀ poÏadované kvality a funkãnosti
3. Vyberte pfiístroj pro Va‰i místnost
4. Nav‰tivte www.polycom.com nebo kontaktujte Va‰eho

prodejce pro pfiedvedení a cenové údaje

2Ne kaÏd˘ mobilní telefon podporuje spolupráci se SoundStation.
Seznam vhodn˘ch pfiístrojÛ naleznete na www. polycom.com

(QSX 300) (QSX 300) (QSX 300) (QSX 300 and QSX 400)

Up to 20 feet


