
Wysoka
jakość dźwięku

Zalety

Dotykowa klawiatura

Telefon konferencyjny CP920 to urządzenie w kształcie litery Y, reprezentującej pierwszą 

literę marki Yealink. Zastosowanie dotykowych klawiszy zadowoli użytkowników 

preferujących standardową klawiaturę alfanumeryczną. Ponadto na klawiaturze widnieją 

wszystkie przyciski potrzebne do szybkiego i łatwego rozpoczęcia spotkania 

audiokonferencyjnego.

Wysoka jakość dźwięku

Telefon konferencyjny Yealink CP920, posiadający technologię Yealink Noise Proof, 

ułatwia prowadzenie rozmów biznesowych, redukując otaczający Cię hałas i minimalizując 

zakłócenia, aby zwiększyć efektywność Twojej komunikacji. Dzięki 3 wbudowanym 

mikrofonom, CP920  dysponuje zbieraniem głosu  z 6 metrów w promieniu 360 stopni.

Połączenia analogowe + IP

P920 chroni Twoją inwestycję, wspierając i upraszczając migrację do świata VoIP, poprzez 

możliwość zastosowania adaptera CPN10 podłączającego telefon do tradycyjnej linii 

analogowej. Zyskujesz wtedy opcję przekształcenia telefonu IP z 5-stronnymi 

konferencjami w telefon analogowy z 3-stronnymi konferencjami PSTN. 

Hybrydowe konferencje UC

Yealink CP920, pozwala zorganizować 5-stronne połączenia konferencyjne, łącząc ludzi 

z różnych miejsc i oszczędzając koszty podróży. Parując CP920 ze smartfonem 

lub komputerem/tabletem przez Bluetooth zmienisz telefon konferencyjny w zestaw 

głośnomówiący. Ponadto w jednej konferencji możesz połączyć ze sobą rozmówców 

z połączenia SIP, PSTN i Bluetooth.

www.yealink.pl

CP920

Telefon konferencyjny IP
Nadszedł czas, aby zoptymalizować salę konferencyjną przy użyciu Yealink CP920 - telefonu konferencyjnego IP (VoIP) 

przeznaczonego do małych i średnich sal konferencyjnych. Dzięki projektowi ukierunkowanemu na użytkownika, telefon łączy 

w sobie intuicyjną obsługę z bogactwem funkcji. Posiada czysty i wyraźny dźwięk, który sprawia że każda rozmowa brzmi 

naturalnie. Jeżeli chcesz dołączyć do połączenia rozmowę z telefonu komórkowego lub komputera, to P920 umożliwi to poprzez 

wbudowany Bluetooth. Posiadacze linii analogowej (PSTN) również mogą skorzystać z funkcjonalności tego telefonu, 

wykorzystując adapter CPN10 PSTN. 

• Dźwięk HD, full duplex

• Technologia Yealink Noise Proof

• Zbieranie dźwięku z 6 meterów i 360 stopni

• 3 wbudowane mikrofony

• Dotykowa klawiatura

• Wyświetlacz graficzny LCD 3,1'',
248x120 piksele, z podświetleniem

• Power over Ethernet

• 3-stronne konferencje IP

• Hybrydowe konferencje UC

• Wbudowane Wi-Fi (2.4GHz, 802.11.b/g/n)

• Wbudowany Bluetooth 4.0

• Nagrywanie połączeń na USB

• 3-stronne konferencje PSTN przy pomocy
dwóch adapterów Yealink CPN10

PSTN/SIP Wbudowany
Wi-Fi

Wbudowany
Bluetooth

3-stronne
konferencje PSTN

Nagrywanie
rozmów na USBB

Konferencje 
VoIP+BT+USBB



Właściwości dźwięku
• Dźwięk Optimal HD

• Technologia Yealink Noise Proof

• Eliminacja hałasów występujących w tle

• Zbieranie głosu z 6 metrów z 360°

• Przeznaczony do małych i średnich sal
konferencyjnych

• 3 wbudowane mikrofony

• Głośnik: 54 mm, 5 W

• Full-duplex z AEC

• Kasacja echa (do 320ms)

• Kodeki:

G722, G722.1C, G726, G729, G723, iLBC, Opus, PCMA, PCMU

• DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) i SIP INFO

• VAD, CNG, PLC, AJB, AGC

Funkcje telefonu
• 1 konto VoIP

• Wstrzymanie/wyciszanie/nagrywanie połączeń, DND

• Ponowne wybieranie, połączenia oczekujące i
alarmowe

• Przekierowywanie, transfer, powrót połączeń, plan
numeracyjny

• Dźwięk dzwonka: wybór/pobierania/usuwanie

• Ustawianie czasu: automatycznie/ręcznie

• 5-stronne konferencje

• Dostosowywanie głośności

• Flash

Ksiżka telefoniczna

• Poczta głosowa

• Charakterystyczny dzwonek

• Odbieranie połączeń

Wyświetlacz
• Graficzny LCD 3,1" 248x120 pikseli

• 25 klawiszy:

4 kontekstowe, off-hook key, on-hook key

12 klawiszy alfanumerycznych, Bluetooth,

wyciszenie, kontrola głośności, 2 klawisze

nawigacji, klawisz OK
• Blokada telefonu

• Interfejs użytkownika w wielu językach

• Identyfikacja dzwoniącego: nazwa i numer

Interfejs
• 1 x port Ethernet RJ45 10/100M

• Wbudowany Wi-Fi (2.4GHz，802.11 b/g/n)

• Wbudowany Bluetooth 4.0

• Power over Ethernet (IEEE 802.3af ), klasa 3

• 1 x port USB 2.0

• 1 x slot Security

Sieć i bezpieczeństwo

Zarządzanie

Właściwości fizyczne
• Zewnętrzny zasilacz Yealink:

wejście AC 100~240V i wyjście DC 12V/1A

• Pobór mocy (PoE): 3.9w-7.6w

• Wymiary (Szer*Głęb*Wys):
307,8mm*298,5mm*66,9mm

• Praca w wilgotności: 10~90%

• Temperatura przechowywania: -10~40°C

Opakowanie
• Zawartość opakowania:

- telefon konferencyjny Yealink CP920 IP

- kabel Ethernet  (7,5m CAT5E UTP)

- Skrócona instrukcja obsługi (ang.)

- zasilacz Yealink

• Ilość/karton: 5 PCS

• Waga netto/karton: 8,046 kg

• Waga brutto/karton: 9,062 kg

• Wymiary opak. pojedyncze:
336mm*364mm*112mm

• Wymiary kartonu:
587mm*348mm*376mm

Zgodność

REACH

CP920 Specyfikacja
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pamięć USB

• Lokalna książka telefoniczna do 1000 wpisów

• Czarna lista

• Zdalna książka telefoniczna XML/LDAP

• Inteligentne wyszukiwanie

• Książka telefoniczna: wyszukiwanie/import/eksport

• Historia połączeń: wykonane/odebrane/nieodebrane/
przekazane

Integracja IP-PBX
• Interkom

• Multicast paging

• Połączenia anonimowe

• Anonimowe odrzucanie połączeń

• SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)

• Obsługa zapasowego serwera SIP

• IPV4, IPV6

• NAT Traversal: tryb STUN

• Tryb proxy i peer-to-peer SIP link

• Przypisanie adresu IP: statyczne/DHCP

• Serwer HTTP/HTTPS

• Synchronizacja daty i godziny poprzez SNTP

• UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)

• QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS, DSCP

• SRTP dla głosu

• Transport Layer Security (TLS)

• Zarządzanie certyfikatami HTTPS

• Szyfrowanie AES plików konfiguracyjnych

• Uwierzytelnianie przy pomocy  MD5/MD5-sess

• OpenVPN,  IEEE802.1X

• Konfiguracja: przeglądarka/telefon/auto-
provision

• Auto-provision przez : FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
dla masowego wdrożenia

• Auto-provision z PnP

• Zero sp-touch, TR-069, SNMP

• Eksport śledzenia danych, logi systemowe

• Przywracanie ustawień fabrycznych
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Yealink

Yealink jest światowym liderem rozwiązań do ujednoliconej komunikacji (Unified Communication) - telefonów IP i systemów 
wideokonferencyjnych, które pomagają firmom o dowolnym profilu biznesowym prowadzić efektywną działalność zgodnie z hasłem 
łatwej współpracy”. Producent ten prowadzi sprzedaż swoich rozwiązań w ponad 100 krajach na całym świecie. Nowe systemy 
wideokonferencyjne w ofercie Yealink integrują usługi głosowe i wideo tak, aby odpowiadać na rosnące potrzeby użytkowników oraz 
różnorodne scenariusze biznesowe.

Kontel

Kontel jest importerem i dystrybutorem urządzeń telekomunikacyjnych i AV z wartością dodaną z ponad 30-letnim doświadczeniem. 
KONTEL jest wyłącznym importerem całego portfolio produktów Yealink:
telefonów IP i terminali wideokonferencyjnych.

Więcej informacji o produktach Yealink: www yealink.pl
Więcej informacj o KONTEL: www kontel.pl

Prawa autorskie

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 i zostały użyte 
za ich zgodą.

Wsparcie techniczne

Najnowszy firmware, dokumentacja produktowa, FAQ i więcej zostało zamieszczone na Yealink WIKI (http://support.yealink.com/). 
Jeżeli nie znalazłeś tam potrzebnych informacji, polecamy kontakt z certyfikowanymi inżynierami z Działu Wsparcia Projektów 
w KONTEL: dwp@kontel.pl

KONTEL Sp. z o.o.
Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa 

www.kontel.pl | info@kontel.pl
www.yealink.pl | vcs_yealink@kontel.pl
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