Merk

Polycom

Type

SoundStation2 (Non Ex)

Typenummer

2201-16000-001

Omschrijving

De SoundStation2 is de moderne hedendaagse versie van de driehoek
vergadertelefoon. Met uitstekend geluid en moderne uitstraling.
Voorzien van een display voor nummerweergave en bediening van de
menu's. Niet uitbreidbaar met extra microfoons.

Techniek IP/analoog

analoog

Status/kwaliteit

nieuwstaat

Kleur

antraciet

Originele prijs

€ 541,- (excl.BTW)

Bestelnummer

VT20102

Levering omvat

Telefoon, universele module (voeding), netsnoer, telefoonsnoer,
systeemkabel (6m)

Uitgebreide beschrijving

Polycom SoundStation2 Non EX (Non Expandable)
Het populairste model van Polycom van de afgelopen jaren.
De EX oftewel Expandable is de meest uitgebreide versie
van de SoundStation2. Niet alleen is dit model voorzien van
een display voor nummer- en menuweergave, hij is ook
uitgerust met twee ingangen voor extra tafelmicrofoons. Deze
optionele microfoons verdubbelen het bereik van dit toestel,
waarmee hij ook in grotere vergaderzalen met veel
deelnemers voldoet. Dankzij het brede klankbereik van
microfoons en speakers klinken stemmen natuurlijk en zijn
daardoor veel malen beter te verstaan dan bij reguliere
telefoons met een handsfree functie.
Heel erg handig is ook de mogelijkheid om uw GSM op dit
toestel aan te sluiten zodat u ook mobiele gesprekken in de vergadering kunt betrekken.
Dankzij zijn fraaie vormgeving past de Polycom SoundStation2 in elke werkkamer en
vergaderruimte. De bediening is uitermate eenvoudig en wijst zich dankzij de handige
menu’s vanzelf.
Polycom SoundStation2
De Polycom SoundStation2 is sedert jaren het best meest populaire model van Polycom.
Deze fraaie driehoek telefoons zijn het beeldmerk van Polycom en zijn vrijwel synoniem
geworden met het begrip “vergadertelefoon”. De Polycom2 biedt een uitstekend HiFi-geluid.
Met de 3 ingebouwde microfoons worden stemmen van aanwezigen op ruime afstand van
het toestel perfect opgenomen. De centrale speaker heeft een heldere klankweergave die
ook in een grotere vergaderruimte uitstekend overkomt.
De SoundStation2 is een analoog toestel maar kan uiteraard ook verbonden worden met de
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analoge poort(en) van een VoIP-centrale. Stapt u over op VoIP dan kunt u dit toestel dus
gewoon blijven gebruiken!
Er zijn 4 versies van de SoundStation2 verkrijgbaar:

•

•

•

•

Basic – de SoundStation Basic is de meest
eenvoudige uitvoering zonder display. Hij is ook
niet uitbreidbaar met extra microfoons. Voor het
overige is deze gelijk aan de luxere modellen.
Non Expandable – De SoundStation2 Non-Ex
is wel voorzien van een display met een handige
menustructuur voor diverse instellingen en
uiteraard voor nummerkeuze en
nummerweergave. De Non-Ex is niet
uitbreidbaar met extra microfoons.
Expandable – de SoundStation2Ex is de
meest uitgebreide versie. Hij is voorzien van een display met een handige
menustructuur voor diverse instellingen en uiteraard voor nummerkeuze en
nummerweergave. Verder is hij uitbreidbaar met 2 extra microfoons voor extra .
Tevens heeft hij een GSM aansluiting. Dit is het meest populaire model uit de reeks.
Wireless – de SoundStation2W kan volledig draadloos functioneren. Hij is voorzien
van interne accu voor een lange standby-tijd en urenlang actief gebruik. Het
telefoonsignaal wordt draadloos overgebracht vanaf een klein “basis station” dat
verbonden is met de telefoon aansluiting. De SoundStation2W is uitbreidbaar met
extra 2 microfoons voor gebruik in (zeer) grote ruimten en heeft ook een ingang voor
het aansluiten van een GSM.
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Informatie van de leverancier:

Polycom® SoundStation2™ – Our Most
Popular Conference Phone
The standard for voice conference calls in small to
midsize conference rooms
•
•
•
•
•
•

Polycom Acoustic Clarity™ technology for remarkable
voice quality
10-foot (3.5-meter) microphone pickup range
Resists interference from mobile phones
Large LCD display* for caller ID and other call
information
Easy to install and use
Ideal for medium-sized to small conference rooms

Features and Benefits
•

•

•

•
•

•
•

Patented Polycom Acoustic Clarity technology
delivers remarkable voice quality and natural, free
flowing conversations to make your voice conference calls more productive
and enjoyable
Unlike a deskset speakerphone, a true conference phone such as the
SoundStation2 is designed for group communications, which is critical in
today’s global business environment
Up to 10-feet (3.5-meter) of 360-degree microphone coverage, ideal for small
to midsize conference rooms. EX model can add optional expansion
microphones for even greater pickup range
Resists interference from mobile phones and other wireless devices while
delivering clear voice conferencing with no distractions
Applications Port connects to mobile phones for dialing from rooms without an
analog phone line, and connects to a PC to become a high-quality conference
phone for Internet calling*
As easy to set up and use as any standard telephone, with no technical
knowledge required
Supports traditional telephone features such as redial, mute, transfer, and
hold.

*Not available on all models.
Three SoundStation2 models are available:
•
•
•

SoundStation2™ (non-expandable, without LCD display)
SoundStation2™ (non-expandable, with LCD display)
SoundStation2™ EX (expandable, with LCD display)
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Polycom SoundStation2™
Remarkable Voice Quality. The New Standard for
Everyday Conferencing.
The SoundStation2, Polycom's next generation conference phone redefines the
standard for business quality voice conferencing. With industry-leading full duplex for
natural, simultaneous two-way conversation, the Polycom SoundStation2 will exceed
your expectations in medium to small conference rooms. Delivering remarkable voice
quality equal to the SoundStation Premier and a 50% increase in microphone
sensitivity over the award-winning SoundStation, users can speak in a normal voice
and be heard clearly up to ten feet away—making every call a more productive call.
You'll also enjoy new features, including a large backlit display that offers easily
visible call information and telephone functions. Smart technology, such as Dynamic
Noise Reduction (DNR), provides maximum microphone sensitivity, while reducing
distracting room and background noise. And the Polycom SoundStation2 offers 360degree microphone coverage with intelligent mixing—so only the microphone closest
to the speaker is on for crystal clear conferencing. Add traditional telephone features
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like redial, mute, transfer, and hold and you
have a conference phone that's also familiar
and easy to use.

Polycom SoundStation2 Features
•
•
•
•
•

Acoustic Clarity Technology
Remarkable voice quality
Backlit LCD
Expandable with optional EX microphones
Easy to use and install

Polycom SoundStation2 Benefits
•
•
•

•
•

More productive calls — Polycom's patented Acoustic Clarity Technology
allows simultaneous, natural, free-flowing conversation ./li>
Hear and be heard clearly — Twice the loudness and microphone sensitivity
of the original Polycom SoundStation eliminate ear strain and repetition
Backlit display provides important information — Displays console phone
number, number called, duration/progress of call and supports worldwide
Caller ID
Ability to increase coverage — Optional extension microphones expand
coverage for larger conference rooms
Easy to use and install — Connects into any analog phone jack and can be
connected to a PBX with an analog extension
Improve the quality and increase the
productivity of your next conference
call with the Polycom
SoundStation2. It's the conference
phone you won't stop talking about!
The new standard for everyday
conferencing to access the power of
Polycom unified collaborative
communications solutions.

With the greatest breadth and depth of
integrated video, voice, and Web
solutions, only Polycom delivers the
ultimate communications experience. Our market-leading conferencing and
collaboration technologies, supported by world-class service, enable people and
organizations to maximize their effectiveness and productivity. Add to that the most
experience and proven best-practices in the industry, and it’s clear why Polycom has
become the smart choice for organizations seeking a strategic advantage in a realtime world.
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Our factory-trained sales and technical staff install and support Polycom audio
conferencing projects across the country and around the world. IVCi provides clients
with one point of contact for our audio conferencing sales, installation, service,
management and support.
Click here for the Polycom SoundStation2 Data Sheet.
Click here for the Polycom SoundStation2 FAQ.
Click here for the Polycom SoundStation2 Features Brochure.
Click here for the Polycom SoundStation2 User Manual.

Kijk hier voor een test en bespreking van de SoundStation2 EX in CNet:
http://reviews.cnet.com/phones/polycom-soundstation2-ex/4505-3497_731229776.html#reviewPage1
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