VP-CP920
Handig toestel voor kleine en
middelgrote meetingruimtes
De VP-CP920 is een conference phone, ideaal voor kleine en
middelgrote conference rooms voor meetings met 5 personen op
één locatie. Ook het opnemen van oproepen wordt
gesupporteerd, alsook is het mogelijk om het toestel te koppelen
met uw pc of GSM.

Kort en bondig
 Optima HD voice
 360° voice pickup
 Mogelijk om extra microfoons aan te sluiten voor een breder bereik
 Echodemper
 Koppelbaar met een pc of gsm
 Conferencing met 5 personen op 1 locatie
 Gesprekken opnemen via US
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VP-CP920
Productinfo
Hoge kwaliteit vergadertelefoon

De CP920 van Yealink is een uitstekende vergadertelefoon voor in kleine en middelgrote
conferentiezalen. Deze nieuwe vergadertelefoon biedt HD Optima audiokwaliteit. Ruis en echo worden
gereduceerd waardoor het geluid kraakhelder is tijdens het bellen. Zo kunt u perfect verstaan wat de
tegenpartij u vertelt.

Voice pick-up
Bij een vergadertelefoon is de voice pick-up minstens net zo belangrijk als de algehele audiokwaliteit.
U wilt natuurlijk dat de tegenpartij u goed kan verstaan. De Yealink CP920 beschikt over 3
ingebouwde microfoons die beschikken over 360 graden voice pick-up. Hierdoor maakt het niet uit
waar u zich bevindt in de ruimte, uw stem wordt altijd probleemloos opgepikt. Het bereik van de
microfoons is ongeveer 3 meter, zodat u altijd helder te verstaan bent.

Uitbreidbaar met extra microfoons

Wanneer uw conferentieruimte wat groter is of wanneer er meerdere mensen deel moeten kunnen
nemen aan de vergadering, kunt u de CP860 uitbreiden met extra microfoons. Deze microfoons zijn
eenvoudig aan te sluiten en vergroten de mogelijkheden van deze vergadertelefoon.

Gesprekken opnemen via USB

Dit toestel van Yealink beschikt over USB recording. U kunt een USB-stick inpluggen waarmee u de
gesprekken van de Yealink CP920 kunt opnemen. Deze functie is handig wanneer u bepaalde
passages uit een vergadering nog eens terug wilt luisteren.

Koppelt met PC en smartphone

Deelnemers aan vergaderingen willen soms hun PC of smartphone kunnen gebruikeen voor het
gesprek. Met de Yealink CP920 vergadertelefoon is dit geen probleem. Via PC of een mobiel apparaat
kunnen gesprekken gedeeld worden.

Voordelen vergadertelefoons

Vergadertelefoons bieden vele voordelen voor elke vergaderruimte. Ze bieden bijvoorbeeld uitstekend
geluid en bevorderen de efficiëntie binnen bedrijven. Benieuwd naar alle voordelen? Lees gauw verder
op onze informatiepagina.
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VP-CP920
Specificaties
Voice over IP
Protocol
SIP accounts
Kleur

VoIP
5
Grijs

Fysieke eigenschappen
Sneltoetsen
Telefoonlijntype

Ja
VoIP

Display
Display
Touchscreen
Voicemail indicator
Kleurendisplay
Verlichte display

3,1” 248 x 120 pixel
Nee
Ja
Nee
Ja

Gesprekken voeren
Telefoonboek
Telefoonboek contacten
HD geluid
Conferentiegesprek
Handsfree functie

Ja
1000
Ja
Ja
Ja

Verbinding
Bluetooth
EHS ondersteuning
Netwerkaansluiting
Power over Ethernet
USB
Wifi

Ja, via optionele dongle
Ja
Ja
Ja
Ja
Neen

Overige
Geschikt voor
Stroomadapter meegeleverd

Zakelijk
Nee
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