Visão Geral
Um telefone desktop que trabalha para você
O telefone empresarial multimídia Polycom VVX 500 foi projetado para os
ocupados gerentes e profissionais do conhecimento de hoje. Trata-se de um telefone
de escritório poderoso e intuitivo que pode atender a seus malabarismos de
multitarefas e agendamentos.
Projetado para uma ampla gama de ambientes de UC, o VVX 500 melhora a
produtividade com uma interface sensível ao toque. Ele também serve como uma
plataforma de aplicativos que complementa aplicativos no computador do usuário.
O Polycom VVX 500 suporta módulos de expansão para aplicações como
videoconferência pessoal e redes sem fio. É fácil de implantar e gerenciar com um
método de configuração de nível empresarial, para que os administradores possam
facilmente provisionar e manter os aparelhos em toda a empresa.
Projetado para uma maior interoperabilidade, o Polycom VVX 500 aproveita seus
investimentos existentes em TI, integrando-se a mais sistemas PABX IP do que
qualquer outro telefone empresarial multimídia no mercado.
Ele oferece:


Software UC e Polycom Desktop Connector para PCs; compartilhamento de
teclado e mouse



Integração de calendário do Microsoft Exchange



Interface sensível ao toque



Acessórios expansíveis para vídeo e sem fio



Plataforma de aplicativos aberta e navegador de internet



Opções de provisionamento simples, flexíveis e seguras

Visão Geral Técnica


TFT (320 x 240) de 9 cm (3,5"l)



Até 12 aparências de linha



Interface de usuário de toque capacitiva imersiva



Reprodução de vídeo em streaming media



Videoconferências via câmera USB externa (pós-FCS)



Navegador Completo (Webkit)



HD Voice de até 14 KHz em todos os caminhos de áudio (alto-falante,
monofone, fone de ouvido)



2 x Ethernet 10/100/1000



2 x host USB 2.0



“Verde” – baixa potência



Teclas: teclado de 12 teclas, home, alto-falante, mudo, volume, fone de ouvido



Suporte para módulos de expansão



Fone de ouvido e acessórios: fones de ouvido RJ9 com fio, conectividade sem fio
via chave eletrônica, fone de ouvido de leitura, boletim técnico



Fones de ouvido USB com fio



Fones de ouvido USB sem fio

