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Merk   Polycom 

Type   SoundStation2W wireless 

Typenummer  2201-07800-101 

Omschrijving De SoundStation2 is de moderne hedendaagse versie van de driehoek 
vergadertelefoon. Met display. Deze telefoon is draadloos verbonden 
met een grondstation en beschikt over een eigen accu voor vele uren 
draadloos gebruik. Ideaal voor gebruik in vergadercentrum waar de 
unit snel op de gewenste plek kan worden geplaatst. Bereik tot 100 
meter. Uitbreidbaar met 2 extra microfoons. Ook bruikbaar als 
speakerphone voor GSM 

Techniek IP/analoog analoog 

Status/kwaliteit  nieuwstaat / demo model 

Kleur   antraciet 

Originele prijs  € 916,-  (excl.BTW) 

Bestelnummer VT20106 

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

 

Polycom SoundStation2W (Wireless) 
 
De SoundStation2W is een speciale 
uitvoering van de SoundStation2. Het 
bijzondere aan dit toestel is het feit dat 
helemaal draadloos kan worden gebruikt, dus 
zonder snoeren voor stroom en 
telefoonverbinding. Hiermee kan het toestel 
zeer snel en eenvoudig worden ingezet in 
verschillende vergaderzalen op één locatie. 
Ook is het mogelijk om het toestel te 
gebruiken op plekken waar stroom en 
telefoonverbinding niet gemakkelijk 
vorhanden zijn.    

Buiten de draadloze verbinding is het toestel 
gelijk aan de gewone SoundStation2 EX, dus 
voorzien van een display, aansluiting voor 2 extra microfoons en een GSM-ingang. In de 
SoundStation2 zit een oplaadbare accu die goed is voor ca. 12  (klein model) of 24 (groot 
model) uur spreektijd of 80 tot 160 uur standby tijd.  
 
Het telefoonsignaal voor de SoundStation2W wordt draadloos overgebracht vanaf een klein 
“basis station” dat verbonden is met de telefoon aansluiting. De maximale afstand tussen 
basis station en telefoon is ca. 100meter, maar is afhankelijk van locatie en bebouwing. De 
SoundStation2W is uitbreidbaar met 2 extra microfoons voor toepassing in grote tot zeer 
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grote ruimten. De SoundStation2W heeft tenslotte ook nog de mogelijkheid om een GSM 
aan te sluiten en dan als speakerphone voor de GSM te fungeren.   

 

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 
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 en 
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 SoundStation2W™  

Remarkable Voice Quality. Wireless Freedom.  

SoundStation2W is Polycom’s new wireless conference phone that gives users the 
freedom to conference anywhere team collaboration is important—even in rooms 
where there are no phone lines. With better voice quality than the original 
SoundStation, standard 2.4 GHz technology with voice encryption, up to 24 hours of 
talk time, and the ability to dial through a cell phone, the SoundStation2W is the new 
standard for everyday conferencing.  

Polycom SoundStation2W Features  

 

• Acoustic Clarity Technology 
• Leading wireless capabilities 
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• Added security 
• Easy to use and install 
• Cell phone dialing 
• Local phonebook 
• Investment protection 

Polycom SoundStation2W Highlights  

• Leading Polycom voice quality - The SoundStation2W is based on 11 years 
of market-leading Polycom Acoustic Clarity Technology, which offers crisp 
voice quality and natural two-communication (full duplex) delivered through 
high-performance speakers and finely tuned microphones that offer 360-
degree room coverage. With twice the loudness and twice the microphone 
sensitivity of the original SoundStation, the SoundStation2W delivers a more 
productive voice conferencing experience. 

• Wireless flexibility and mobility - The system uses 2.4GHz WDCT (World 
Digital Communications Technology) providing up to 150-foot wireless range 
between the phone and a compact base station which plugs into any analog 
phone jack. The phone's quick-charging lithium-ion battery offers 12 or 24 
hours (with upgrade) of talk time and 80 or 160 hours of standby time and can 
be recharged while in use in any room with a portable console charger. With 
24 hours talk time, most customers will only need to charge the phone once a 
week. Expandable microphones are available for larger meeting environments. 

• Unmatched Security - The Polycom VoiceStation 2W phone features digital 
spread spectrum and additional 64 bit voice encryption for secure wireless 
operation. Additionally, the system provides an authentication key between the 
console and base station to ensure a unique pairing and to further reduce 
potential line interference issues. The SoundStation2W also introduces 
console activated Aux out functions, so that options such as recording are 
controlled from the phone rather than from the base station. This added 
control ensures that users are not subject to eavesdropping when using the 
phone in a place where the base station is out of sight.  

• Mobile phone compatibility - Users can start and manage calls on a cell 
phone and take advantage of the benefits of Polycom conference phone 
hands-free communication. Cell phones connect to the SoundStation2W 
through the headset jack by plugging the provided cable with standard 2.5mm 
interface into the conference phone. This capability is ideal for ad hoc 
meetings where conversations frequently evolve from two individuals speaking 

to multiple 
participants at each 
location. Further, in 
facilities with no 
phone lines, users 
can now setup an 
instant conferencing 
environment using 
the cell phone 
network, the 
conference phone 
acoustics and by 
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connecting the base station to a power source. 
• Feature-rich LCD display and intuitive interface - The SoundStation2 W 

display provides battery and wireless signal status icons, caller ID and the 
capability to program a unique speed dial for a conference service number, 
among other familiar conference phone capabilities. 

• Investment protection through software upgrades - A built-in USB port 
enables the phone to be upgraded with new features and functionality via a 
software download. 

 

  Click here for the Polycom SoundStation2W Data Sheet.  

  Click here for the Polycom SoundStation2W Features Brochure.  

  Click here for the Polycom SoundStation2W User Manual.  

 

 


