Polycom® VoiceStation® 300
Conferências com nitidez cristalina para
pequenas salas e desktops

Benefícios
Chamadas mais produtivas –
Tecnologia Acoustic Clarity, patenteada
pela Polycom, que permite conversações
simultâneas, naturais e fluidas

A qualidade Polycom
projetada para escritórios e
pequenos espaços de reunião

Cobertura de 360 graus – Um
alto-falante personalizado poderoso com
sintonia digital e três microfones sensíveis
que oferecem uma cobertura uniforme até
7 pés de distância

O Polycom VoiceStation 300 é um pequeno telefone de conferência ideal para desktops, escritórios e outras
salas pequenas. Com um alcance de microfone de até sete pés, o VoiceStation 300 é perfeito para pequenas
conferências com três ou quatro participantes. Além disso, seu desenho compacto adequa-se perfeitamente a
pequenas mesas, sendo assim uma excelente solução para escritórios. O VoiceStation 300 oferece a legendária
qualidade de voz da Polycom a um preço acessível.

Chamadas sem usar as mãos – Uma
excelente solução de conferência que
deixa suas mãos livres, para escritórios
domésticos e pequenas empresas

Com a premiada tecnologia Acoustic Clarity da Polycom, o VoiceStation 300 oferece uma qualidade de voz
significativamente melhor que a geração anterior do VoiceStation 100. O VoiceStation 300 possui três
microfones sensíveis que oferecem cobertura de 360 graus. Tecnologias inteligentes, tal como a Redução
Dinâmica de Ruído (DNR), oferecem a máxima sensibilidade aos microfones e simultaneamente reduzem os
ruídos da sala e de fundo, que normalmente distraem os participantes. Além disso, a legendária tecnologia
full-duplex da Polycom assegura que todos os participantes da chamada podem ser ouvidos.

Fácil de usar e instalar – Conecta-se a
qualquer tomada de telefone analógico
Opções secundárias de telefones –
Conecte um aparelho de fax ou modem, ou
um fone convencional (handset) para
chamadas privativas

Convenientes controles para volume, mudo, rediscagem, flash e hold estão localizados em um teclado intuitivo e
fácil de usar. Um fone convencional (handset) pode ser conectado para chamadas privativas, ou simplesmente
utilize diretamente o VoiceStation 300 para conversações com as mãos livres.
Faça Grandes Coisas Acontecer com o VoiceStation 300
No mundo atual, regido pela Internet, a habilidade para conduzir comunicação e colaboração em tempo real
tornou-se crítica para a sobrevivência das organizações. Como líderes no mercado de soluções para voz, vídeo,
dados e Web, nossa premiada tecnologia de conferência torna fácil às pessoas interagirem e maximizarem a
produtividade – através de qualquer tipo de rede, em praticamente qualquer ambiente, em qualquer lugar ao
redor do mundo. É por isso que cada vez mais organizações ao redor do mundo utilizam e preferem as soluções
de conferência da Polycom. Porque, quando as pessoas trabalham em conjunto, grandes coisas acontecem. Veja
como você também pode alcançar grandes feitos com o Polycom VoiceStation 300.

Especificações do Polycom VoiceStation 300
Áreas de Conferência
O VoiceStation 300 é ideal para conferências em
escritórios e pequenas salas de reunião, acomodando
até 4 participantes
Recursos e Funcionalidades
O VoiceStation 300 é fácil de usar, com seu teclado
universal e funções intuitivas
Tamanho do Console
• 9,5 in x 9,25 in x 3,0 in
(24,2 cm x 23,5 cm x 7,6 cm) (Comprimento, Largura, Altura)
Peso
• 1,25 libras (0,57 kg)
Alimentação
• 110V 60Hz AC / 220V 50Hz AC (dependendo do país)
Interface de Rede
• PABX analógico ou telefone convencional
Teclado
• Teclado telefônico com 19 teclas, incluindo:
- On-hook/Off-hook
- Flash, Rediscagem, Mudo, Hold
- Aumentar Volume, Diminuir Volume

LEDs
• Off-Hook, Chamada Ativa, Hold, Mudo
Alto-falante do Console
• Resposta em Freqüência: 300 a 3300 Hz
• Volume: ajustável até 86 dBa SPL (pico) a 0,5m
Microfone do Console
• 3 microfones cardióides de 300 Hz a 3500 Hz
•
•
•
•

Áudio
Polycom Acoustic Clarity full duplex (IEEE 1329 Tipo 1)
Alcance de captação dos microfones de até 7 pés
Microfones “Gated” com chaveamento inteligente
Redução Dinâmica de Ruído

•
•
•
•
•
•

Atendimento às Normas
NA CI/C-UL
FCC Parte 68
FCC Parte 15 Classe B
ICES-003 Canadense
CE Mark (Diretivas R & TTE)
VCCI Classe B (Japão)

Condições Recomendadas para a Sala
• Tamanho aproximado da sala: 225 pés quadrados ou 15 x
15 pés (< 25 m2 ou 5,0 x 5,0 metros)
• Tempo de reverberação: < 0,4 segundo
• Nível de ruído: < 48 dBa
O VoiceStation 300 é Fornecido com
Console telefônico
Módulo de alimentação
Cabo de 21 pés (6,4 m) para o console
Cabol telefônico de 7 pés (2,1 m) para o conector telefônico
RJ-11
• Guia do Usuário
•
•
•
•

Garantia
• 12 Meses

Requisitos Ambientais
• Temperatura de Operação: 40° - 104°F (5° - 40°C)
• Umidade relativa: 20% - 85% (sem condensação)
• Temperatura de armazenamento: -22° - 131°F (-30° 55°C)
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