VP-T58A
Het revolutionaire Smart Video Phone
De Yealink SIP-T58V is een zakelijke VoIP videotelefoon
waarin u 16 SIP-accounts kunt programmeren en waarmee u
tot 16 gesprekken tegelijkertijd voert. Het toestel heeft een 7"
capacitief touchscreen, een Android besturingssysteem, 2
Gigabit Ethernetpoorten, Bluetooth en WiFi.

Kort en bondig
✓ Voordelen en functionaliteiten
✓ HD geluidskwaliteit, HAC-handset
✓ 7" (1024p x 600p) capacitief touchscreen
✓ Android 5.1.1 besturingssysteem
✓ Ingebouwde Bluetooth en WiFi (2,4G; 802.11b/g/n)
✓ Telefoonboek met ruimte voor 1000 contacten
✓ Power over Ethernet (802.3af) ondersteuning
✓ USB-aansluiting voor een headset
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VP-T58A
Productinfo
Smart Media Phone
Gezien het besturingssysteem van de Yealink T58V draait op Android 5.1.1, spreken we niet meer
specifiek over een gewone IP telefoon. Vaak is een IP telefoon beperkt tot wat een fabrikant denkt
dat een gebruiker wil gebruiken, maar met Android krijg je als gebruiker de vrijheid om
programma's te installeren dewelke jij zelf wenst.
Zeker met het grote 7 inch touchscreen (1024 x 600 pixels) is het ook een plezier om met diverse
apps te werken. De Yealink T58V heeft de mogelijkheid om ook de camera te gebruiken bij het
voeren van videogesprekken.

Features
De Yealink T58V beschikt over 2 Gigabit ethernet poorten, 1x USB 2.0, ingebouwde WiFi en
Bluetooth die standaard zijn voorzien voor het koppelen van ofwel een USB headset, ofwel een
Bluetooth headset. Ook power over ethernet is terug van de partij waardoor de Yealink
T58V zonder stroomadapter komt, die kan u hierboven wel extra bijbestellen indien gewenst.
Eveneens kan u de Yealink T58V in verschillende standen positioneren

Aantal lijnen
Standaard komt de Yealink T58V voorzien van 16 SIP accounts en 16 beschikbare lijnen.

Virtuele sneltoetsen / BLF
U beschikt ook over 24 virtuele sneltoetsen/BLF die verspreid zijn over 3 tabbladen, telkens 8
per pagina waarbij u kan "swipen" om naar de volgende pagina te gaan.
Ziet u liever alle sneltoetsen meteen? Dan kan u optioneel nog één of meerdere Yealink
EXP50 keypads aansluiten, daarmee moet het wel lukken gezien u tot maar liefst 180 sneltoetsen
kan gaan.

Verbeterd geluid
Naast het herlocaliseren van de microfoonluidspreker, zorgt ook de nieuwe OPUS geluidscodec
voor een verbeterd en helderder geluid. Deze codec is gecreëerd om HD geluid nog beter te
maken, echter zonder daarvoor meer bandbreedte op te eisen (wat traditioneel een probleem
vormt). Ook bij netwerken van lagere netwerkkwaliteit, zorgt het gebruik van deze codec voor een
beter geluid zonder een extra belasting van uw netwerk.

Specificaties
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VP-T58A
Voice over IP
Protocol
SIP accounts

SIP
16

Eigenschappen headset
Kleur

Zwart

Fysieke eigenschappen
Sneltoetsen
Telefoonlijntype

Ja
VoIP

Display
Display
Touchscreen
Voicemail indicator
Kleurendisplay
Verlichte display

1024 x 600 pixel
Ja
Ja
Ja
Ja

Gesprekken voeren
Telefoonboek
Telefoonboek contacten
HD geluid
Conferentiegesprek
Handsfree functie

Ja
1000 contacten
Ja
Ja
Ja

Verbinding
Bluetooth
EHS ondersteuning
Hoofdtelefoonaansluiting
Netwerkaansluiting
Power over Ethernet
USB
Wifi

Ja
Neen
Neen
2x 10/100/1000 Mbps
Ja
1x USB 2.0
Ja

Overige
Geschikt voor
Muurbevestiging
Stroomadapter meegeleverd

Zakelijk gebruik
Ja
Neen

Eigenschappen camera
Camera resolutie

Camera apart te verkrijgen
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