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IP מתקדם  VP530 הנו טלפון וידאו  3 משתמשים( מדגם  הטלפון לשיחות ועידת וידאו )עד 

ועוצמתי לעסקים המשלב שמע, וידאו ויישומים נוספים, לטלפון ממשק ידידותי ונוח 

.)HD למשתמש ואיכות קול ברמה הגבוהה ביותר )

All-in-One אידאלי עבור  מסך מגע גדול וצבעוני )"7( ונוחות שימוש הופכים את המכשיר ל 

מנהלים עסוקים ללא קשר למיקומם.

VP530 מציעה  עם ביצועים מעולים, איכות שמע ווידאו גבוהות ותכונות עסקיות עשירות, 

חווית שיחה הזהה לזו של פנים מול פנים על גבי רשת תקשורת המחשבים.

HD( באמצעות מנוע קול  TI DaVinci, הוא מציע איכות קול מושלמת ) הטלפון מצויד בשבב 

 .)G.722 HD )מבוסס סטנדרט  HD וקודק   HD, רמקול  TI, שפופרת 

 SIP 800x480 pixel(,     חשבונות  TFT-LCD צבעוני רחב ברזולוציה גבוהה ) מסך מגע "7 

27 מקשים הכוללים 4 מקשי בחירה מבטיחים חווית משתמש מדהימה מבחינת  ובשילוב עם עד 

אפשרויות תצורה וביצוע שיחות.

PoE , שקע חיבור למערכת ראש,  לטלפון תמיכה מלאה בעברית על גבי צג הטלפון, תמיכה ב 

.)CM69 LAN ואפשרות חיבור ליחידת הרחבת מקשים ) 2 יציאות 
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תכונות הטלפון

ספר טלפונים

IP PBX & Broadsoft שילוב עם

קודקים ומאפייני שמע

4 חשבונות SIP, שיחות קול/וידאו  ♦
18 מקשי בחירה )soft( ניתנים לתכנות ♦
שיחת ועידת וידאו 3 אתרים ♦
♦ )CID( שיחה מזוהה
♦ )Call Waiting( שיחה ממתינה
♦ )MWI( עם נורית חיווי להודעה קולית ,)Voice mail( תא קולי
כיוון תאריך ושעה ידני או אוטומטי ♦
שומר מסך, טפטים ♦
♦ )Redial( חיוג חוזר
חיוג מהיר ♦
השמעה קבוצתית, איסוף שיחה קבוצתי  ♦
♦ )Auto Answer( מענה אוטומטי
♦ )Call Forward( הפניית שיחה
♦ )Call Transfer( העברת שיחה
♦ )Do-Not-Disturb( סינון שיחות
רישום היסטורי של שיחות )חויגו, התקבלו, לא נענו, הופנו( ♦
♦ )MUTE( לחיץ השתקה
♦ )Call Hold( החזקת שיחה
תמיכה במספר שפות )עברית, אנגלית, רוסית...(  ♦
אפשרות כיוון עוצמת השמע בדיבורית, בשפופרת ובמערכת הראש ♦
אפשרות כיוון סוג ועוצמת צלצול  ♦

ספר טלפונים בעברית )1,000 רשומות(, ♦
     רשימה שחורה

ספר טלפונים עם תמונה מזוהה ♦
♦  ,XML ספר טלפונים
♦ LDAP ספר טלפונים
ספר טלפונים מרוחק ♦

♦ BLF/ BLF List
♦ BLA/SCA 
אינטרקום, איתות, מוסיקה בהמתנה,  ♦
שיחה חונה, איסוף שיחה, השלמת שיחה,   ♦

     צליל צלצול ייעודי
דחיית שיחה לא מזוהה ♦
תוכנית חיוג, חייג עכשיו ♦

♦  Wideband Codec – G.722
♦  G.711u/A, G.723.1, G.729AB
♦  Voice Features - VAD, CNG, PLC, AJB
♦  Full Duplex Speakerphone )with AEC( - דיבורית
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מאפייני רשת

ניהול

Open API

מאפייני וידאו

אבטחה

♦ SIP v1 )RFC2543(, v2 )RFC3261(
♦ NAT Traversal: STUN mode
♦ Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode
♦ IP Assignment: Static/DHCP/PPPoE
♦ UDP/TCP/DNS-SRV )RFC 3263(
♦ HTTP/HTTPS web server

♦    Auto-Provision via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS 
♦  Auto-Provision with PnP
♦ Zero-sp-touch
♦ BroadSoft device management
♦ Auto-Provision ,קונפיגורציה דרך דפדפן האינטרנט, הטלפון

♦  XML Browser
♦ Push XML
♦ Action URL & URI

♦ Video codec: H.264 and H.263
♦ Image codec: JPEG, PNG, and BMP
♦ Video call format: CIF/QCIF
♦ Bandwidth selection: 128kbps~1Mbps
♦ Frame rate selection: 10~30fps
♦ Adaptive bandwidth adjustment
♦ I-frame adjustable
♦ Picture-in-Picture )PIP(
♦ Full screen for remote side
♦ Video control of local side
♦ Door phone application

♦ SRTP for Voice and Video
♦ TLS
♦ HTTPS certificate manager
♦ Open VPN, IEEE802.1x 
♦ AES Encryption

מאפיינים פיזיים

♦   digital TFT-LCD  7" מסך תצוגה  צבעוני
♦ )2M Pixels(              מצלמה מתכווננת
27 מקשים, 4 מקשי בחירה, 6 מקשי פונקציה ♦
שקע חיבור למערכת ראש )2.5 מ"מ( ♦
♦  SD כרטיס זיכרון מסוג
♦ USB יציאת
♦ A/V יציאת
♦ Power Over Internet )IEEE 802.3af( class 0
♦ )Dual 10/100 Mbps( – 2 יציאות  למחשב המקומי ולרשת המחשבים

IP Video Phone VP530

)800x480 pixel( 
CMOS


