
HARDWARE IP PHONES

HybSys IP 8600/8800
ВИДЕОТЕЛЕФОН И ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА СИСТЕМА

ВИДЕОТЕЛЕФОН И
ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА
СИСТЕМА ОТ ВИСОК КЛАС

Масивен видеотелефон от последно поколение с допълнителни входове и изходи
за аудио, видео, , и стационарна линия Голям 5” дисплей с висока
резолюция, графичноменю, чувствителна камера с автоматиченбаланс.

8600 8800 е последно поколение система за пренос на видео и глас по мрежи.
Дава възможност да се излъчва в реално време както изображение и звук от
вградените камера и микрофон, така и от външно устройство (презентация от
компютър; видео от плейър; чертежи и схеми; външна камера и микрофон за
телемостове). От друга страна има възможност за включване на външен монитор
или проектор, както и свързване на аудиото към външна система за озвучаване на
големипомещения.

може да работи, без да е необходим посредник между две точки
(сървър или VoIP доставчик). Наберете директно адреса на втората точка и ще
имате пълнафункционалност на системата.

VoIP WAN, LAN .

IP / IP

DVD

IP 8600/8800 е създаден, за да отговори на новите очаквания за комфорт и
ергономичност. Големият 5” дисплей показва състоянието на системата,
използваната широчина на връзката и редица параметри, когато провеждате
разговор. Спикърфона е снабден със специална технология, подтискаща околния
шум и осигурява конфортен разговор. Множество бутони се грижат за Вашата
информираност - получени, пропуснати, набирани номера; други Ви служат за
контролнадразговора - прехвърляне, изчакване, конференция...

Благодарение поддръжката и на обикновена стационарна линия системата може
дабъде включенаи къмсъществуващатааналоговацентраланафирмата.
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Телефонът поддържа най-широко
разпространения протокол за
телефония - и протоколите за
видео - и

Системата поддържа редица кодеци
за предаване на дигитален глас, като

Видеотоможе да се
предава в диапазона 128 kbps във
формат или

Благодарение на множество си
входове и изходи, системата може да
предава аудио и видео от произволен
източник и да ги излъчва през
произволни външни устройства

Системата може да работи в
директ н режим - без нужда от
посредничество на сървър или
доставчик
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HybSys IP 8600/8800 ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт

Гаранция

Пакета съдържа

Транспортен пакетаж

Система: ITU H.323 v2, SIP rfc3261
: H.263, H.263p
G.711, G.723.1, G.726A/B

TCP/IP,RTP,UDP
2 Ethernet ports

Static IP,PPPoE,DHCP
128,256,384,512 768 kbps

Asterisk,Gate Keeper, MCU MS
NetMeeting

Дисплей: 6.4”(IP8600),5”(IP8800)
RCA x 1
RCA x 1

Frame Rate: upto 30 fps
CIF, QCIF,SQCIF

Камера: високочувствителна, CCD
TV стандарт: PAL/NTSC

RCA x 1
RCA x 1

Voice Activity Detection (VAD)
Automatic Gain Control (AGC)
Acoustic Echo Cancellation (AEC)
Electrical Echo Cancellation (EEC)
Frequency Response: 50Hz-3400Hz
PSTN RJ11
Full-duplex
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Видео
Аудио:

Регистрация:
Връзка: и
Съвместимост: и

Вход:
Изход:

Формат:

Вход:
Изход:
Вграден високочувствителен микрофон със
шумоподтискане
Вграден високоговорител

линия, вход
слушалка и спикърфон

- Лесен за използване графичен режим (
- Заключване на настройките с парола
- Книга за номера с 100 имена и адреси (телефони)

- Търсене и бързо набиране от книгата с номера
- Запаметяване на последните 10 набрани, получени и
пропуснати телефони

- Буквено цифрово
- Индикатор за пропуснати обаждания
- Възможност за превключване между вградените
микрофон/камера и външните входове докато се
води разговор

- - картина в картината
- Запис на кадър от получаваното видео
- Подтискане на видеото/звука (
- Статистика на използваната връзка при разговор
- Осъвременяване на софтуера от

2 см х см х см (ДШВ)

1 кг.

Външен адаптер вход 0-2 0

Мрежа

Видео

Аудио

Възможности

Размер

Тегло

Захранване

1

IP

RCAA/V

AC

година, не покрива кабелите и поражения създадени
от неоторизирана подмяна на фърмуера

- видеоконферентна система
- кабел за слушалка
- слушалка
- кабел
- адаптер за захранване
- кабел за захранване
- упътване

6 бр. в кашон, 9 кг.

представител

HYBSYS Е ЗАПАЗЕНА ТЪРГОВСКА МАРКА НА ХИБРИДНИ СИСТЕМИ АД

0800 188 78
(02)
(02) 489 32 00
(088) 846 38 08
(089)
(087) 8
(02)

931 06 31

486 66 36
48 93 44
832 80 11

Безплатно:
От бТК:

От Spectr Net:
От M-Tel:
От
От

Факс:

um

Globul:
Vivatel:

Свържете се с нас

www.hybsys.bg
1303 , 9 -5София бул. “Христо Ботев” 7 , ет. 2

office@hybsys.bge-mail:

TM


