GUIA DE REFERÊNCIA DE PRODUTO

Telefones Empresariais Multimídia Polycom®
A série Polycom® VVX® de telefones empresariais multimídia oferece uma experiência
combinada de comunicações por áudio e vídeo de alta qualidade para profissionais
atarefados.
Desempenho
O Polycom® VVX® 500 é um telefone empresarial multimídia de alto desempenho que oferece a melhor produtividade
desktop e comunicações unificadas para profissionais atarefados.
Aplicações-Alvo:
Escritórios e call centers
Principais Recursos:
• 12 linhas (registros) ou teclas de discagem rápida
• Interface com o usuário tátil capacitiva e imersiva, baseada em gestos
• Reprodução de vídeo e videoconferência via acessório de câmera USB
• Reprodução de vídeo por streaming
• Navegador Completo
• HD Voice até 14KHz em todos os modos de áudio (Alto-falante, Handset,
Headset)
• 2 portas Ethernet 10/100/1000
• 2 portas USB
• Integração com aplicativos empresariais
• Suporte a Módulos de Expansão (em breve)
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Executivo
O Polycom® VVX® 1500 combina telefonia IP avançada, vídeo com um toque e aplicativos empresariais em uma experiência perfeita
Aplicações-Alvo:
Escritórios de executivos
Principais Recursos:
• 6 linhas (registros) ou teclas de discagem rápida
• Capaz de exibir videoconferências multiponto
• Interface tátil (display touch colorido de 7”)
• Discagem rápida e rediscagem com um toque
• Lâmpada de ocupado (Busy Lamp Field)
• Áudio conferência local com três participantes
• Qualidade HD Voice (até 20kHz com suporte a G.719) em todos os modos:
handset, viva-voz e headset para vídeo e voz
• 2 portas Ethernet 10/100/1000
• 1 host USB 2.0
• SDP
• Integração com aplicativos empresariais
• Interoperabilidade com Microsoft® Lync™
• Vídeo de nível corporativo com alta qualidade
• Resolução de vídeo até VGA (640x480)
• Suporta H.263, H.263+ e H.264
• Licença H.323 opcional disponível para compra

O Polycom® VVX® 1500D é um telefone empresarial multimídia dual-stack fácil de usar para ambientes H.323 e SIP
Aplicações-Alvo:
Escritórios domésticos (home office) e executivos
Principais Recursos:
• 6 linhas (registros) ou teclas de discagem rápida
• Capaz de exibir videoconferências multiponto
• Interface tátil (display touch colorido de 7”)
• Áudio conferência local com três participantes
• Discagem rápida e rediscagem com um toque
• Lâmpada de ocupado (Busy Lamp Field )
• H.323 e SIP dual-stack
• Qualidade HD Voice (até 20kHz com suporte a G.719) em todos os modos:
handset, viva-voz e headset para vídeo e voz
• 2 portas Ethernet 10/100/1000
• 1 host USB 2.0
• SDP
• Integração com aplicativos empresariais
• Interoperabilidade com Microsoft® Lync™
• Vídeo de nível corporativo com alta qualidade
• Resolução de vídeo até VGA (640x480)
• Suporta H.263, H. 263+ e H.264
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Comparação entre Telefones Empresariais Multimídia Polycom®
Posicionamento

VVX® 500

VVX® 1500

VVX ® 1500D

Display LCD

TFT de 3,5”

TFT de 7”

TFT de 7”

12

6

6

Tela touch
Recursos de Áudio
Tecnologia Polycom® HD Voice™
Viva-voz Full Duplex com Tecnologia Acoustic Clarity
Recursos Básicos
Linhas (registros)

(com licença H.323)

H.323/SIP dual-stack
Suporte a videomail

(com acessório de câmera)

Protetor de tela e Picture Frame
Navegador HTML5
Solução Teleworker Polycom®
Recursos Avançados
PTT e Paging em Grupo Multicast
Interoperabilidade com Microsoft® Lync™
Integração com Calendário Exchange
Suite de Produtividade Polycom
MyInfoPortal Polycom (widgets de Meteorologia, Ações, Notícias)
Polycom Desktop Connector
Recursos de Segurança
802.1X
Múltiplos Perfis TLS
Certificados de Dispositivos Personalizados
Conectividade
Porta USB

2x USB 2.0

1x USB 2.0

1x USB 2.0

2x 10/100/1000

2x 10/100/1000

2x 10/100/1000

Suporte a Headset Bluetooth via USB
Porta Ethernet
Opções de Alimentação
Power over Ethernet (IEEE 802.3af )

Entre em contato conosco:
(11) 3024-3219 ou (21) 3543-1650

Sobre a Polycom
A Polycom é a líder global em soluções de comunicações unificadas e colaboração (UC&C) baseadas em padrão abertos para
colaboração de vídeo e voz, de confiança de mais de 415 mil clientes em todo o mundo. As soluções da Polycom são desenvolvidas
com base na plataforma Polycom® RealPresence®, em uma infraestrutura de software abrangente e ricas APIs que interoperam com
o mais amplo conjunto de aplicativos de comunicação, negócios, móveis e na nuvem para oferecer uma colaboração via vídeo
segura e face a face em qualquer ambiente. A Polycom e seu ecossistema de mais de 7 mil parceiros oferecem soluções de
comunicação verdadeiramente unificadas que entregam a melhor experiência para o usuário, a mais alta interoperabilidade entre
diferentes fabricantes e o menor custo total de propriedade (TCO). Visite www.polycom.com ou conecte-se à Polycom no Twitter,
Facebook e LinkedIn para mais informações sobre como desenvolvemos a grandeza da colaboração humana.

Entre em contato conosco:
(11) 3024-3219 ou (21) 3543-1650
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