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Telefon konferencyjny IP
Telefon konferencyjny IP Yealink CP860 jest idealnym rozwiązaniem do małych i średnich sal konferencyjnych. Dzięki 
dodatkowym mikrofonom może wziąć udział do 16 uczestników w jednym spotkaniu. Yealink CP860 zapewnia wysoką 
jakość dźwięku dzięki technologii Optima HD, full-duplex i funkcji kasowania echa. Posiada 3 wbudowane mikrofony. 
Obsługuje nagrywanie połączeń. Do Yealink CP860 można podłączyć telefon komórkowy lub komputer PC, co zapewnia 
komfort użytkowania podczas audiokonferencji.

www.yealink.pl

• Technologia dźwięku Optima HD, full duplex

• Mikrofon dookólny (360°)

• Dodatkowe mikrofony (opcja)

• Kasowanie echa (opóźnienie: 320 ms)

• Podłączenie telefonu komórkowego lub komputera PC

•Konferencja 5-stronna

•Nagrywanie połączeń na nośnik USB

5-strona 
konferencja

Dodatkowy 
mikrofon

Kluczowe funkcje
Dźwięk HD
Yealink CP860 zapewnia komunikację głosową 
wysokiej jakości dzięki technologii dźwięku Optima 
HD i funkcji kasowania echa.

Mikrofon dookólny (360°)

Konferencja 5-stronna
W konferencji mogą wziąć udział uczestnicy 

rozmieszczeni w pięciu różnych lokalizacjach.

Rejestracja połączeń
Użytkownicy mają możliwość nagrywania połączeń 
na nośnik USB.

Rejestracja 
połączeń

Dźwięk
Optima HD

Podłączenie komputera PC / telefonu komórkowego

Podłączenie PC  
/ telefonu komórkowego

Do telefonu konferencyjnego Yealink CP860 
można  podłączyć telefon komórkowy lub 
komputer PC, co  zapewnia komfort użytkowania 
podczas audiokonferencji.

Telefon konferencyjny Yealink CP860 ma 
wbudowany mikrofon dookólny (360°) o zasięgu 
do 3 metrów. Istnieje możliwość podłączenia 
dwóch dodatkowych mikrofonów, które 
zwiększają zasięg zbierania dźwięku.
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Parametry audio
• Dźwięk Optima HD
• Zasięg zbierania dźwięku: 3 m
• Macierz 3 mikrofonów; zasięg zbierania dźwięku: 360°
• Głośnik o średnicy 112 mm, 2,7 W
• Full-duplex z AEC
• Kasowanie echa, opóźnienie: do 320 ms
• Redukcja szumów otoczenia
• Kodeki: G.722, G.711(A/µ), G.729AB, iLBC
• DTMF: In-band, Out-of-band(RFC 2833) i SIP INFO 
• VAD, CNG, PLC, AJB, AGC

Cechy telefonu
• 1 konto SIP 
• Call hold, mute, DND
• Nagrywanie połączeń, hotline
• 5-stronna konferencja
• Redial, połączenia oczekujące, połączenie alarmowe
• Przekazywanie połączeń, transfer połączeń, oddzwanianie, 

dial plan
• Wybór dzwonka / import / usuwanie
• Ustawienia czasu automatyczne lub ręczne
• Regulacja głośności

Książka telefoniczna
• Lokalna książka telefoniczna do 1000 wpisów
• Zdalna książka XML/LDAP
• Wygodne wyszukiwanie kontaktu
• Wyszukiwanie w książce telefonicznej / import / eksport
• Historia połączeń: wybierane/odebrane/nieodebrane/przekazane
• Czarna lista

Wyświetlacz 
• Graficzny LCD 192x64 pikseli z podświetleniem 
• 24 przyciski: 4 soft, off-hook, on-hook, 

redial, mute, głośność, 3 nawigacyjne

• Blokada telefonu
• Wybór języka
• ID dzwoniącego, numer
• Prezentacja logo na wyświetlaczu

Interfejs
• 1xRJ45 10/100M Ethernet port
• Power over Ethernet (IEEE 802.3af ), class 0
• 2xEX mic port
• 1xUSB2.0 port
• 1xtelefon komórkowy / PC port: 3.5mm
• 1xSecurity lock port

Sieć i bezpieczeństwo
• SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
• Redundantne wsparcie serwera SIP
• IPv4/IPv6
• NAT transverse: tryb STUN 
• Proxy mode i peer-to-peer w trybie SIP link
• Przypisanie IP: statyczne/DHCP
• HTTP/HTTPS web server
• Synchronizacja czasu i daty za pomocą SNTP
• UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263)
• QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS, DSCP
• SRTP
• TLS (Transport Layer Security) 
• Manager certyfikatów HTTPS
• Szyfrowanie AES pliku konfiguracyjnego
• Uwierzytelniane szyfrowanie przy użyciu MD5/MD5-sess
• OpenVPN, IEEE802.1X

Zarządzanie
• Kreator konfiguracji
• Konfiguracja: przeglądarka/telefon/auto-provision
• Auto provision przez FTP/TFTP/HTTP/HTTP

dla wdrożeń masowych
• Auto-provision z PnP
• Zero-sp-touch, TR-069, SNMP
• Przywracanie ustawień fabrycznych, restart
• Śledzenie pakietów danych, dziennik systemowy

Warunki techniczne
• 4 przyciski “soft”
• Zasilanie uniwersalne AC adapter (opcjonalnie):

AC 100~240V wejście i DC 5V/2A wyjście
• Pobór mocy (PSU): 2,8-5,6 W
• Pobór mocy (PoE):  3,9-8,1 W
• Wymiary (W*D*H): 320 mm*260 mm*52 mm
• Wilgotność: 10~95%
• Temperatura przechowywania: -10~50 °C

Opakowanie
• Qty/CTN: 5 PCS
• N.W/CTN: 8,9 kG
• G.W/CTN: 9,9 kG
• Wymiary pudełka: 334 mm*365 mm*96 mm
• Wymiary kartonu: 500 mm*379 mm*342 mm

Certyfikaty
REACH

Funkcje IP-PBX
• Intercom, multicast paging
• Anonimowe połączenie, odrzucanie połączeń anonimowych
• Poczta głosowa, distinctive ringtone, call pickup

USB 2.0

Dowiedz się więcej
Więcej informacji o zastosowaniu Yealink w Twojej firmie, znajdziesz na www.yealink.pl lub pisząc na adres yealink@kontel.pl

KONTEL Sp. z o.o. Sp.k. - Importer i dystrybutor Yealink w Polsce 
02-528 Warszawa, Rakowiecka 30
tel. 22 646 76 76, email: yealink@kontel.pl

Niniejsze tłumaczenie należy do KONTEL i podlega ochronie prawa autorskiego, a jakiekolwiek kopiowanie i wykorzystywanie 
treści bez zezwolenia jest niedozwolone. Materiał do wykorzystania tylko dla aktywnych partnerów handlowych za zgodą 
właściciela wyrażoną w umowie partnerskiej. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu handlowego. 
Producent zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji. Wszystkie znaki handlowe i towarowe są własnością ich 
odpowiednich właścicieli.




