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Merk    

Type   SoundStation VTX1000 

Typenummer  2200-07300-122 

Omschrijving De SoundStation VTX1000 is het topmodel analoge vergadertelefoon. 
High Definition Sound, met volledig natuurlijke klankweergave.  
Basismodel zonder subwoofer en extra microfoons. De optionele 
subwoofer zorgt voor extra klankbereik en verstaanbaarheid. De 
optionele 2 extra tafelmicrofoons maken de VTX1000 geschikt voor 
(zeer) grote vergaderruimten.  

Techniek IP/analoog analoog 

Status/kwaliteit  nieuwstaat 

Kleur   grey / grijs 

Originele prijs  € 1166,-  (excl.BTW) 

Bestelnummer VT20121 

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

Optioneel -    subwoofer voor nog betere klankkwaliteit 

- 2 extra microfoons voor extra bereik 
 

 

Uitgebreide beschrijving 

Polycom SoundStation VTX 1000  

Revolutionaire 
spraakkwaliteit en 
verstaanbaarheid, ook op 
grotere afstand 

De Polycom SoundStation VTX1001 is ‘s 
werelds eerste vergadertelefoon die 
automatisch zichzelf aanpast aan elke 
vergaderruimte en daarbij voor alle 
deelnemers een hifi geluidskwaliteit biedt 
met een superieure helderheid. Met de 
Polycom VTX1000 kunnen deelnemers aan 
de vergadering normaal en natuurlijk spreken 
zonder stemverheffing en het maakt daarbij 
niet uit of ze zich op 1 of op 8 meter van de 

telefoon bevinden, zelfs in grote vergaderzalen. 
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Heeft u in het verleden wel eens van die telefonische vergaderingen meegemaakt 
waarbij iedereen zichzelf steeds moet herhalen of hard in de telefoon moeten 
spreken om zich verstaanbaar te maken? Dat is nu voorbij want Polycom heeft 
hiervoor de nieuwste generatie vergadertelefoons! 

Kennismaken met de Polycom SoundStation VTX 
1000:  

 

• U hoeft niet meer hard in de telefoon te roepen 
• Niet meer met z’n allen bijna bovenop de telefoon zitten 
• En niet meer de tekst: “Ik kon u niet verstaan, wilt u dat nog eens herhalen?” 

De Polycom SoundStation VTX 1000 maakt het mogelijk om op natuurlijke wijze een 
gesprek te voeren of u nu op 1 of 8 meter van het toestel af zit. Degene aan de 
andere kant kan iedereen helder verstaan. Zo worden telefonische vergadering  pas 
echt zinvol en dragen ze bij aan de productiviteit en de snelheid om beslissingen te 
nemen. Een telefonische vergadering met behulp van de Polycom SoundStation 
zorgt voor tevreden deelnemers die hun energie kunnen besteden aan de inhoud van 
de vergadering in plaats van aan het ontcijferen van de woorden van de andere kant!  

The Polycom VTX 1000 dekt als s ’werelds eerst high fidelity  breedband 
vergadertelefoon het volledige spectrum van de menselijke spraak. Hierdoor wordt 
elke stem, elk woord en elke lettergreep kraakhelder weergegeven, alsof u samen in 
dezelfde ruimte bent. Het verschil met gewone telefonie is als zwart-wit televisie 
vergeleken met kleuren tv! 

Verder is de VTX 1000 voorzien van de mogelijkheid om nieuwe software 
rechtstreeks via de telefoonlijn op het toestel te downloaden, waarmee extra 
mogelijkheden en functionaliteit wordt toegevoegd. Uw toestel blijft daarmee 
helemaal bij de tijd; zoiets mag je een ingebouwde investeringsbescherming 
noemen! 
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Ervaar nu de Polycom SoundStation VTX 1000 en vraag een gratis proefplaatsing 
aan. Het is de perfecte oplossing voor elke vergader- en conferentieruimte. Met de 2 
extra microfoons en de subwoofer kan hij zelfs een ruimte van ca. 16 bij 10 volledig 
aan.  

Polycom SoundStation VTX 1000 Highlights  

• Ongeëvenaarde dekking van grote ruimtes 
• Revolutionaire spraak kwaliteit 
• Acoustic Clarity Technology 
• Ingebouwde “investerings-bescherming”   
• Erg gemakkelijk te installeren 
• Eenvoudige gebruikersinterface 
• Maximale flexibiliteit in configuratie binnen uw 

telefoonnetwerk 

Overige Polycom SoundStation 
VTX 1000 eigenschappen en 
voordelen  

• De automatische ruisfilter onderdrukt geluiden 
van de PC, beamer en airconditioning. 

• Automatische selectie van de microfoon 
afhankelijk van de spreker. Slechts één microfoon geeft daadwerkelijk het 
geluid door, zodat het een hol of echoënd geluid wordt vermeden.  

• Onafhankelijke microfoon en echo cancelling kanalen, die zich instellen op de 
aanwezige omgeving voor een optimaal geluid.  

• Met de uitbreidingsmicrofoons kan een nog grotere ruimte worden bediend en 
afgedekt.  

• De losse subwoofer dient voor de weergave van geluiden beneden de 80Hz 
en daarmee voor het optimale levensechte geluid.  

• De ringtone kunt u zelf kiezen en eventueel ook downloaden.  
• De VTX 1000 is ook geoptimaliseerd voor samenwerking met de VSX 

videoconferencingsystemen van Polycom, zoals de veel gebruikte VSX7000 
serie.  
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Informatie van de leverancier: 

 

 

 

 

Polycom VTX 1000 Base 
Item # 2200-07300-001 
 
The Polycom SoundStation VTX 1000 (2200-07300-001) allows you to speak 
naturally from 2 feet to 20 feet away from the microphone, so those on the remote 
end of the call can hear you clearly. As the world’s 1st high-fidelity, wideband 
conference phone, the SoundStation VTX 1000 covers the full range of the human 
speech spectrum, making every voice, word, and syllable sound crystal clear.  
 
You can download new software for additional features and functionality by dialing a 
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number right from your SoundStation VTX 1000. It's the perfect solution for any 
size conference room and will provide full room coverage for a 54' x 40' room.  
 
SoundStation VTX 1000 Features: 

• Corded Conference Phone  
• Acoustic Clarity Technology  
• Industry's Best Full Duplex Operation  
• Unparalleled Room Coverage  
• Revolutionary Wideband Voice Quality  
• Built-In Investment Protection  
• Maximum Configuration Flexibility  
• Easy To Install/Easy To Use 

 
Key Term Definitions 
Acoustic Clarity Technology:  
This Polycom patented technology allows you to enjoy instantaneous natural 
conversation. When paired with a full duplex speakerphone, echo is eliminated and 
both callers are able to speak simultaneously without experiencing voice dropouts. 
The voice clarity on conference systems that feature this technology is incredibly 
crisp and clear.  
 
Full Duplex Operation:  
The full duplex feature allows simultaneous flow of audio signals between your 
conferencing phone and that of the outside caller. Polycom systems carry a full 
duplex speakerphone, which can transmit and receive audio signals at the same 
time, in both directions.  
 
Analog:  
Analog is the original telephone technology, a system that converts air vibrations (like 
those created by the human voice) into similar electrical frequencies. Analog lines 
can support phones, fax machines, and modems and are typically found in homes or 
small office settings. Analog systems measure data in one continuous variable while 
digital breaks down and manipulates the data. One of the advantages of analog 
systems is that they dot not require a filter for band-limiting. Several SoundStation 
models operate on an analog system with features that are specifically designed for 
day to day communication.  
 
Built-in Investment Protection:  
One of Polycom's most innovative features/functions is their investment protection 
guarantee via software upgradeability. This protection allows you to upgrade your 
current Polycom conferencing phone functions without having to spend money on a 
completely new system. The software upgradeability feature automatically saves you 
money on future purchases, a built-in feature that will make your investment 
worthwhile.  


