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Yealink T5 Serisi IP Telefonlar

Yeni Nesil Video Konferans Özellikli IP Telefon Deneyimi
T5 Serisi IP Telefonlar

Günümüz teknolojik gelişmelere ve taleplere cevap veren Yealink, sektördeki en 

gelişmiş IP masaüstü telefon portföyü olan yeni T5 İş Telefonu Serisini tasarladı ve 

geliştirdi. Yeni kişiselleştirilmiş işbirliğine öncülük eden Yealink T5 İş Telefonu Serisi, 

her boyuttaki işletme için mümkün olan en iyi kişiselleştirilmiş işbirliği deneyimini 

sunar.

Yealink T5 İş Telefonları ile işletmenizin gelişmiş telefon özellikleri, yeni nesil iletişim 

deneyimi ve büyük esneklikten faydalanmasına yardımcı olabilir ve sonunda uzaktan 

işbirliğinin gücünü ortaya çıkarabilir ve yatırım getirisini en üst düzeye çıkarabilirsiniz.



Kişisel Video Konferans Terminali 

Yealink T5 Ofis Telefonu Serisi, verimli masaüstü iletişim ve birlikte çalışma talepleri 
için yedi farklı telefon modeli sunuyor. Yealink Prime Business Telefonları T53, 
T53W, T54W ve T57W, oldukça aktif sesli iletişim kullanıcıları için idealdir.

Kameralı Yealink Akıllı İş Telefonları T58A, Kameralı T58A ve Amiral Gemisi Akıllı 
Görüntülü Telefon VP59, üst düzey yetenekler ve profesyonel HD videoya uygun 
fiyatlı erişim sağlayan yönetici ofisleri ve video konferans uygulamaları için çok 
uygun profesyonel masaüstü işbirliği araçlarıdır.

Yealink T5 İş Telefonu Serisi, optimize edilmiş görüntüleme ve navigasyon 
deneyimi sağlamak için geniş, arkadan aydınlatmalı ve yüksek çözünürlüklü 
ekranlar ve LED göstergelerle yükseltilmiş zarif ve şık bir tasarıma sahiptir. T5 
Serisi ekranlar, görüntüleme ihtiyaçlarını çeşitli açılardan ve çeşitli aydınlatma 
koşullarında karşılamak için tamamen ayarlanabilir.

Açısı Ayarlanabilir Ekran İle Ergonomik Tasarım
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Olağanüstü Kullanıcı Deneyimi

Yealink T5 Ofis Telefonu Serisi, uzak katılımcılar için dikkat dağıtan ses netliği 
sağlamak üzere Yealink Acoustic Shield teknolojisi ile tasarlanmıştır. Yealink Acoustic 
Shield teknolojisi, hoparlör ile dış ses kaynağı arasında sanal bir “kalkan” oluşturmak 
için birden fazla mikrofon kullanır. Etkinleştirildiğinde, “kalkan” dışından gelen 
sesleri akıllı bir şekilde engeller veya susturur, böylece diğer taraftaki kişi yalnızca 
sizi duyar ve sizi net bir şekilde takip eder. Çağrı merkezleri ve açık ofis alanı gibi 
yoğun ve gürültülü çalışma alanlarında, Yealink Acoustic Shield teknolojisi işinize 
odaklanmanızı sağlar ve üretkenliği artırır.

Yealink VP59 veya Yealink T58A küçük toplantı odalarında yada açık ofis 
ortamlarında görüntülü görüşmenin verimliliğini arttırmak amacıyla ofis 
gürültülerini (klima, klavye sesi gibi) ortadan kaldırmak için Yealink Noise Proof 
teknolojisi mevcuttur.
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Video Konferans 

Kameralı Yealink T58A ve Yealink VP59, C-Level üst yöneticiler ve yoğun çalışan 
profesyonellerin iş hayatını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. HD video konferans 
görüntülü görüşme özellikleri ve gelişmiş ses özelliklerini barındıran uygun fiyatlı 
erişim sağlayan en gelişmiş akıllı masaüstü işbirliği telefonlarıdır. Geniş renkli 
dokunmatik ekran ve sezgisel sabit tuş düzeni ile telefonun çalışması mümkün 
olduğunca basitleştirilmiştir.

Yealink T58A, isteğe bağlı Yealink USB kamera CAM50 ile 720p HD görüntü kalitesini 
destekler. Yealink VP59, 1080p full HD video çözünürlüğü üzerine inşa edilmiştir.
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Gelişmiş Özellikleri Keşfedin

Masaüstü telefon yeniden tanımlandı. Yealink T5 Ofis Telefonu Serisi, kurumsal 
firmaların harcadıkları her kuruşun değerini keşfetmeleri ve en üst düzeye 
çıkarmaları için çok yönlülük getiriyor.

· Yealink T5 Ofis Telefonu Serisi, görüşmenin diğer ucundaki kişilerle anında içerik 
paylaşımını destekler. Basit bir işlemle hoparlör, arama sırasında içeriği telefon 
üzerinden hızlı bir şekilde iletebilir. Hızlı tartışmalara olanak tanır ve karar almayı 
hızlandırır.

· Yealink T58A ve Yealink VP59, resepsiyon masası uygulamaları için interkom 
sistemi entegrasyonuna izin verir. Günlük resepsiyon işlerini kolaylaştırmak için tek 
dokunuşla kapı açma, ziyaretçi görüntüleme ve izleme özelliklerine sahiptir.

Endüstri Lideri Kablosuz Bağlanabilirlik

Yealink T5 Ofis Telefonları, benzersiz esneklik ve ölçeklenebilirlik için gelişmiş 
bağlantı özelliklerini zenginleştirmiştir.

· DD10K DECT dongle entegrasyonu ile masaüstü telefon ve kablosuz DECT ahize 
arasında sorunsuz arama geçişini destekleyin.
· Hareketliliği artırmak için kablosuz kulaklık ve cep telefonu bağlantısı için dahili 
Bluetooth 4.2
· İşletmelerin kablosuz ağ kullanımını en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için 
dahili Wi-Fi 2.4G / 5G
· Daha fazla özellik tuşu için Genişletme Modülü EXP50 ile uyumlu (VP59 hariç)
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Prime Business Phone T53/T53W
· Ortak çalışma alanı için çok uygun giriş seviyesi telefon
· 3.7" 360x160 piksel grafik ekran
· 8 hat tuşu, 12 SIP hesabı, 21 hafıza tuşu
· Görüşme kaydı ve kablosuz USB kulaklık için USB portu
· PowerPBX ve Cloud Vodanet uyumlu

Prime Business Phone T54W
· Yönetici ve yoğun görüşme yapan çalışanlar için ideal orta 
düzeyde telefon
· 4.3" 480x272 piksel renkli ekran
· 10 hat tuşu, 16 SIP hesabı, 27 hafıza tuşu
· Görüşme kaydı ve kablosuz USB kulaklık için USB portu
· PowerPBX ve Cloud Vodanet uyumlu

Prime Business Phone T57W
· Yoğun görüşme yapan yöneticiler için birinci sınıf telefon
· 7" 800x480 piksel renkli dokunmatik ekran
· 16 SIP hesabı, 29 dokunmatik tuşu
· Görüşme kaydı ve kablosuz USB kulaklık için USB portu
· PowerPBX ve Cloud Vodanet uyumlu

Smart Business Phone T58A
· Video konferans görüşmelere dahil olan üst düzey 
yöneticiler için Android işletim sistemli akıllı telefon
· 7" 1024x600 piksel renkli dokunmatik ekran
· 720p HD video kamera
· 16 SIP hesabı, 27 dokunmatik tuşu
· Görüşme kaydı ve kablosuz USB kulaklık için USB portu
· PowerPBX ve Cloud Vodanet uyumlu

Smart Video Phone VP59
· Video konferans görüşmelere dahil olan C-Level 
yöneticiler ve çalışma grupları için akıllı telefon
· 8" 1280x800 piksel renkli dokunmatik ekran
· 1080p HD yüksek çözünürlüklü video kamera
· HDMI çıkış portu ile büyük ekrana görüntü aktarabilme
· 16 SIP hesabı, 27 dokunmatik tuşu
· Görüşme kaydı ve kablosuz USB kulaklık için USB portu
· PowerPBX ve Cloud Vodanet uyumlu
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Satınalma Seçenekleri

Online Satınalma

www.itsuperstore.net


