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Desfrute da mesma experiência de telefone de conferência 
notavelmente clara do Polycom SoundStation, solução que possui um 
formato menor, otimizado para escritórios executivos e pequenas salas 
de conferência. O Polycom SoundStation IP 5000 oferece a tecnologia 
Polycom® HD Voice™, ampla interoperabilidade SIP e um design 
moderno - tudo a um preço acessível. O moderno - tudo a um preço acessível. O Polycom SoundStation IP 
5000 aumenta a produtividade e reduz a fadiga do ouvinte, 
transformando chamadas de conferência comuns em conversas 
interativas e cristalinas que soam tão naturais quanto estar lá.

Principais Benefícios:

O Polycom HD Voice faz suas chamadas de conferência soarem 
incrivelmente claras e realistas. Adequado para salas menores, seu
microfone capta vozes até 2 metros de distância e seu tamanhomicrofone capta vozes até 2 metros de distância e seu tamanho
compacto é projetado para escritórios executivos e salas de
conferências menores, com até seis participantes. É compatível 
com uma ampla gama de plataformas de chamada SIP 
para maximizar a disponibilidade de recursos, 
simplificando a gestão e administração.



Perguntas do Cliente que este produto atende:

Como garanto a melhor qualidade de áudio na captação e 
reprodução?
R: Tecnologia Full-Duplex da Polycom que permite ouvir e falar ao 
mesmo tempo, tornando a reunião mais natural.

Para que tipo de sala se aplica?
R: R: O microfone capta vozes até 2 metros de distância e seu 
tamanho compacto é projetado para escritórios executivos e salas 
de conferências menores, com até seis participantes.

Como garanto a segurança das minhas chamadas?
R: É a família mais rica em recursos de telefones de conferência IP 
disponíveis, com recursos avançados de chamada, segurança e 
provisionamento.

Como é a alimentação elétrica deste equipamentComo é a alimentação elétrica deste equipamento?
R: Ele vem com Integrated Power over Ethernet (PoE) para fácil 
instalação. Um kit de alimentação AC opcional também está 
disponível.

Como garanto não ter interferência de outros equipamentos 
sem fio?
R: Ele resiste à interferência de telefones celulares e outros 
dispositivos sem fio e oferece conferência de voz clara, sem dispositivos sem fio e oferece conferência de voz clara, sem 
distrações.

IP5000



2200-15600-001

Proporcionando um desempenho superior para salas de conferência 
de médio porte, o telefone de conferência Polycom SoundStation IP 
6000 oferece um desempenho potente para ambientes SIP com um 
custo acessível.  Essa solução vem com recursos avançados, como a 
ampla interoperabilidade e notável qualidade de voz.

O SoundStation IP 6000 apresenta a tecnologia Polycom® HD Voice™ 
que aumenta a produtividade e reduz a fadiga do ouvinte, 
transformando chamadas de conferência comuns em conversas transformando chamadas de conferência comuns em conversas 
interativas e cristalinas que soam tão naturais quanto estar no mesmo 
ambiente.

Principais Benefícios:

O Polycom HD Voice faz suas chamadas de conferência soarem 
incrivelmente claras e realistas. A tecnologia de conferências que é incrivelmente claras e realistas. A tecnologia de conferências que é 
ideal para salas de médio porte - seu microfone com captação de 3,5 
metros é projetado para salas de conferências pequenas e médias, 
com capacidade para até 12 pessoas. Estes telefones
são compatíveis com uma ampla gama de plataformas 
de chamada SIP com qualidade máxima de voz 
e disponibilidade de recursos, e gestão e 
administração simplificadas.administração simplificadas.

Telefone de conferência IP premium projetado para
salas de médio porte com notável clareza HD Voice



Perguntas do Cliente que este produto atende:

Como garanto a melhor qualidade de áudio na 
captação e reprodução?
R: Tecnologia Full-Duplex da Polycom que permite ouvir 
e falar ao mesmo tempo, tornando a reunião mais 
natural.

PPara que tipo de sala se aplica?
R: Microfone projetado para salas de conferência de 
pequeno a médio porte, com até 12 participantes, capta 
vozes até 3,5 metros de distância.

Como é a alimentação elétrica deste equipamento?
R: Power over Ethernet (PoE) integrado, para fácil 
instalação (modelo de alimentação CA também 
disponível).disponível).

Como garanto não ter interferência de outros 
equipamentos sem fio?
R: Resistência a interferência de telefones celulares e 
outros dispositivos sem fio, oferecendo, ao mesmo 
tempo, conferência de voz clara e livre de distrações.



2200-40000-001

O telefone de conferência Polycom SoundStation IP 7000 
proporciona um excelente desempenho e capacidades robustas para 
organizações que operam em plataformas de VoIP baseadas em SIP. 
Ideal para salas de reunião, salas de conferência, auditórios e 
escritórios executivos, o SoundStation IP 7000 é o telefone de 
conferência mais avançado e expansível já desenvolvido.

Adicione microfones de expansão opcionais para aumentar a Adicione microfones de expansão opcionais para aumentar a 
cobertura de sala e a captação de voz. Conecte o SoundStation IP 
7000 a um sistema de videoconferência Polycom® RealPresence® 
Group para criar uma solução completa e integrada de conferências 
por voz e vídeo.

Principais Benefícios:
Compatível com uma ampla gama de plataformas de chamada SIP Compatível com uma ampla gama de plataformas de chamada SIP 
para maximizar a qualidade de voz e disponibilidade de recursos, 
além de simplificar a gestão e administração. Oferece possibilidade 
de microfones de expansão e se integra ao Polycom RealPresence 
Group, para atender às necessidades de diferentes tipos de 
salas. Polycom® HD Voice™, tecnologia de software
e hardware traz clareza de áudio realista, 
tornando suas chamadas de conferência tornando suas chamadas de conferência 
mais eficientes e produtivas.

2200-40000-001



Perguntas do cliente que este produto atende:

Como é a alimentação elétrica deste equipamento?
R: Power over Ethernet (PoE) integrado. Um kit de 
alimentação CA opcional também disponível.

Posso aumentar o raio de capitação do equipamento?
R: R: Captação de microfone de 6 metros. Ainda mais, com 
microfones de expansão opcionais, atingindo todos os 
cantos da sala.

Como garanto o melhor ajuste de capitação de som?
R: Controle Automático de Ganho, que inteligentemente 
ajusta a sensibilidade do microfone com base na 
posição dos participantes.

Como garanto não ter interferência de outros Como garanto não ter interferência de outros 
equipamentos sem fio?
R: Resistência à interferência de telefones celulares e 
outros dispositivos sem fio, proporcionando
comunicações claras sem distrações.

Posso usá-lo como viva voz de outros dispositivos?
R: Permite a conexão a telefones celulares para 
discagem a partir das salas sem uma linha telefônica ou discagem a partir das salas sem uma linha telefônica ou 
a um PC para chamadas pela Internet.


