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Telefon głośnomówiący Polycom® 
VoxBox™ Bluetooth/USB
Legendarna jakość połączeń konferencyjnych dla 
zespołów i indywidualnych pracowników

Nowy standard efektywności w klasie superkompaktowych  
telefonów głośnomówiących
Poznaj legendarną jakość połączeń konferencyjnych Polycom w dowolnym miejscu 

i czasie oraz z większą liczbą urządzeń. Polycom® VoxBox™ stanowi połączenie 

nowoczesnej, przenośnej konstrukcji oraz bezprzewodowego parowania Bluetooth 

i łączności USB. Zapewnia również jakość Polycom® HD Voice™. Dokładając wielkiej 

staranności, stworzyliśmy najlepszy z możliwych telefon głośnomówiący z czterema 

mikrofonami kierunkowymi zamontowanymi w zestawie głośników o niezwykle drobnych 

zniekształceniach. Technologia Polycom® NoiseBlock™ automatycznie wycisza mikrofon, gdy 

użytkownik przestaje mówić, oraz wycisza szumy, które mogłyby przeszkadzać w rozmowie. 

Dzięki temu można skupić się na spotkaniu, a nie na przycisku wyciszenia. 

Telefon głośnomówiący do małych pomieszczeń i biur
W małych salach konferencyjnych, pomieszczeniach do narad i biurach można korzystać 

z telefonu VoxBox podczas konferencji z wykorzystaniem oprogramowania Skype Room 

System i rozwiązania Polycom MSR100. VoxBox można też używać z innymi popularnymi 

usługami w chmurze umożliwiającymi komunikację. Telefon głośnomówiący VoxBox umożliwia 

prowadzenie doskonałej jakości połączeń grupowych o standardzie, jakiego można 

oczekiwać od firmy Polycom. Bez względu na to, czy w firmie wykorzystywane są urządzenia 

biurkowe, czy uczestnicy konferencji przynoszą własne laptopy, tablety lub smartfony, VoxBox 

ma doskonały zasięg mikrofonu jak na telefon głośnomówiący tych rozmiarów — 3 metry we 

wszystkich kierunkach. To dwukrotnie większy zasięg niż w przypadku większości osobistych 

telefonów głośnomówiących. Można bez problemu usiąść w dowolnym miejscu przy stole 

lub podejść do tablicy. Wszyscy będą zawsze wyraźnie słyszeć mówiącą osobę. Dzięki 

dołączonemu do zestawu zabezpieczającemu przewodowi USB wszyscy będą wiedzieć,  

że telefonu VoxBox nie należy zabierać z pomieszczenia, w którym się znajduje.

Obsługujący prywatne urządzenia telefon głośnomówiący  
dla mobilnych pracowników
Jesteś mobilnym specjalistą lub członkiem kadry kierowniczej, który często podróżuje? Wyjmij 

telefon VoxBox z plecaka lub walizki, a głos podczas spotkań w podróży będzie tak wyraźny, 

jak w sali posiedzeń. Bardziej wyraźne będą nie tylko rozmowy biznesowe, ale także muzyka, 

która będzie miała bogate i mocne brzmienie. VoxBox jest tak mały, że można go zabrać 

wszędzie — jeśli zmieścisz w torbie kanapkę, telefon VoxBox także się tam zmieści. Dzięki 

jego stylowej konstrukcji i niezrównanemu działaniu wielbiciele gadżetów pozazdroszczą Ci 

tego urządzenia, gdy zobaczą je i usłyszą, jak sprawdza się po dowolnej stronie połączenia. 

I nie jest to wyłącznie urządzenie do użytku w podróży. Osoby pracujące w domowych 

biurach i dojeżdżające do pracy z radością odpoczną od noszenia niewygodnych zestawów 

słuchawkowych. Dodanie telefonu VoxBox firmy Polycom do listy wykorzystywanych urządzeń 

pokazuje, że firma akceptuje korzystanie z prywatnych urządzeń.

• Usłysz każdego — zaprojektowany 
i stworzony do rozmów grupowych, 
które są interaktywne i wyraźnie 
słyszalne

• Zabierz go ze sobą — lekki i niewielki 
telefon przeznaczony do spotkań  
w podróży

• Łatwe podłączanie — wystarczy 
sparować przez Bluetooth lub 
podłączyć przez USB — nie trzeba 
instalować oprogramowania 
sterowników

Główne funkcje
• Polycom® HD Voice™ — poznaj 

legendarną jakość konferencji 
dźwiękowych 

• Polycom NoiseBlock™ — zapewnia 
wyraźny dźwięk bez rozpraszających 
szumów tła

• Skoncentrowany zasięg — cztery 
mikrofony kierunkowe eliminują szumy 
i wyróżniają głos osób mówiących 
znacznie lepiej niż inne urządzenia  

• Szeroki zakres współpracy — 
umożliwia połączenie ze wszystkimi 
aplikacjami obsługującymi 
komunikację w smartfonach, 
tabletach lub komputerach

• Klasa pyłoszczelności 
i wodoszczelności IP64 — ochrona 
przed zabrudzeniem i przypadkowym 
zalaniem
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Dane techniczne urządzenia 
Polycom® VoxBox
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
• 4 3/8 x 4 3/8 x 1 cal  
• 11 x 11 x 2,5 cm

Waga 
• 372 g 

Interfejsy systemowe 
• Bluetooth 4.1 + EDR, parowanie z 10 urządzeniami
• USB 2.0 

Przyciski 
• Przycisk służący do odbierania/ 

przerywania połączeń 
• Przyciski sterowania głośnością 
• Przycisk wyciszania mikrofonu 
• Diody LED wskazujące stan połączenia 

Głośnik 
• Pasmo przenoszenia: 200 Hz – 14 kHz 
• Głośność: 83 dB SPL przy 1 kHz (szczyt)  

w odległości 0,5 m 

Mikrofony 
• 4 mikrofony kardioidalne (od 100 Hz do 11 kHz)
• Zasięg mikrofonu: 3 m 

Technologia Polycom® Acoustic Clarity™ 
• Normalizacja rozmówcy zapewnia 

równomierną czułość 
• Redukcja szumów otoczenia
• Inteligentne sterowanie mikrofonem

Długość przewodów USB
• 1,2 m
• 3 m — przewód zabezpieczający 

Zasilanie
• Akumulator litowo-polimerowy 
• Do 6,5 godz. użytkowania po naładowaniu

Minimalne wymagania systemowe 
• Komputer PC lub Mac z jednym dostępnym 

złączem USB
• Urządzenia mobilne z technologią Bluetooth 3.0

Zalecane warunki w pomieszczeniu 
• Czas pogłosu: < 0,5 s
• Poziom hałasu: < 48 dBa 

Wymagania otoczenia 
• Temperatura pracy: od 5 do 40°C 
• Wilgotność względna: od 20 do 85%  

(bez kondensacji)
• Temperatura przechowywania:  

od -30 do 55°C 
• Klasa pyłoszczelności i wodoszczelności IP64

Zgodność z przepisami 
• FCC 47, część 15, pkt. B i C
• ICES-003 i RSS 247
• IEC/EN 60950-1
• C/UL 60950-1
• CISPR 32 (klasa B)
• EN 55032 (klasa B)
• EN 55024
• EN 300328

• EN 301489-1
• EN 301489-17
• EN 50385
• CE
• VCCI (klasa B)
• MIC
• RCM
• R-NZ
• Zgodność z dyrektywą RoHS

Gwarancja 
• 12 miesięcy 

Zawartość zestawu 
• Etui podróżne
• Przewód USB o długości 1,2 m 
• Przewód zabezpieczający USB o długości 3 m 
• Instrukcja konfiguracji

Polycom VoxBox — numer części
• 2200-49000-025

Więcej informacji
Aby dowiedzieć się więcej na temat 

urządzenia VoxBox, odwiedź stronę  

www.polycom.com/VoxBox lub już dziś 

zamów prezentację.

http://www.polycom.com/VoxBox.html
http://www.polycom.com/forms/request-demo.html
http://www.polycom.com/forms/request-demo.html

