Especificações da série de telefones IP Yealink T3
Modelo

T30/T30P

T31/T31P/T31G

T33P/T33G

Tela LCD

Tela LCD gráfica de 2,3"

Tela LCD gráfica de 2,3"

Tela LCD a cores de 2,4"

132 x 64

132 x 64

320 x 240

Iluminação de fundo da tela LCD

X

√ (Brilho ajustável)

√ (Brilho ajustável)

Linha

1

2

4

Tecla de linha

0

2

4

Tecla de memória

0

2

12 (4 páginas de 3 teclas)

PoE

√ (T30P)

√ (T31P/T31G)

√

GigE

X

√ (T31G)

√ (T33G)

EHS35

EHS35

EHS35

5

5

5

G.722, Opus

G.722, Opus

G.722, Opus

G.711 (A/µ), G.729AB, G.726,
iLBC, G.723.1

G.711 (A/µ), G.729AB, G.726,
iLBC, G.723.1

G.711 (A/µ), G.729AB, G.726,
iLBC, G.723.1

2 ângulos ajustáveis

2 ângulos ajustáveis

2 ângulos ajustáveis

Instalação na parede

√

√

√

Entrada de segurança

√

√

√

Entrada CA de
100~240 V e saída CC
de 5 V/600 mA

Entrada CA de
100~240 V e saída CC
de 5 V/600 mA

Entrada CA de
100~240 V e saída CC
de 5 V/600 mA

Resolução

Adaptador de fone
de ouvido sem fio
Audioconferência de N vias
Codecs de banda larga

Codecs de banda estreita

Apoio para os pés

Adaptador CA
externo Yealink (opcional)
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Série de telefones IP Yealink T3
Facilite as comunicações, aprimore sua empresa

A nova série Yealink T3 abrange telefones IP comerciais básicos, clássicos e econômicos para comunicações por
voz de desktop diárias. Com um desempenho de áudio em HD superior, função de conferência local de 5 vias,
suporte para fone de ouvido sem fio EHS e integração comprovada com a plataforma de gerenciamento de dispositivos da Yealink, a série T3 maximiza a produtividade e aprimora a colaboração para empresas de diversos portes.
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Maior desempenho, mais possibilidades
Equipada com um chip potente, a série T3 tem uma capacidade computacional mais robusta e mais funções avançadas,
o que garante uma maior produtividade e uma experiência de escritório aperfeiçoada. Devido ao seu excelente desempenho, a série T3 é capaz de ampliar mais serviços para diferentes demandas de negócios.
Firmware
unificado
Conferência
local de 5 vias

Velocidade mais
rápida de resposta

Fone de ouvido
sem fio EHS
Tempo de
inicialização
mais curto

Áudio em HD superior, melhor comunicação
A série Yealink T3 oferece comunicações sem distrações com a tecnologia de filtragem inteligente de ruído líder do
setor, que proporciona uma excelente qualidade de som sem ruídos extrínsecos e permite conversas fluidas.

Filtragem inteligente de ruído

Design clássico, detalhes práticos
Projetada pela equipe original da Yealink, a série T3 herdou o conceito de design da família de telefones IP da Yealink. O
design avançado que inclui aspectos modernos e detalhes ergonômicos possibilita uma experiência operacional mais
fácil e conveniente para os usuários.

Interruptor para salão
Área de trabalho mais silenciosa e maior vida útil

Tela a cores retroiluminada de 2,4"
e 320 x 240 pixels-T33P/G
Experiência a cores e com gráficos de alta resolução

Um acessório com dois modos de instalação
Para um ambiente de trabalho diversificado e flexível

T46S
T46S
T33P/T33G

Plataforma multifuncional, gerenciamento conveniente
Com uma confiabilidade comprovada e integrações com a plataforma de gerenciamento de dispositivos da Yealink, além
do firmware unificado instalado, a série T3 é simples de implantar e gerenciar, permitindo uma redução significativa nos
custos de operação e manutenção.

Diagnóstico remoto
Obtenha os arquivos de depuração com
apenas um clique, o que além da
redefinição/reinicialização remota, reduz os custos
de serviço pós-vendas e melhora a eficiência

Estatísticas das chamadas com
alarme em tempo real
QoE gráficos e notificações de alarme em
tempo real com regras

Agende tarefa com flexibilidade
Agende tarefas únicas ou recorrentes em
horários e intervalos predefinidos

Implantação e
gerenciamento unificados
Configuração em massa e personalização por

