
Telefon głośnomówiący 
Polycom® CX100
  Dla Microsoft® Office 

Communicator 2007

  Integracja z programem 
Microsoft Office Communicator 
2007 — Zintegrowane 
funkcje do obsługi połączeń 
wykorzystujących komputer 
w trybie głośnomówiącym 
zostały zoptymalizowane, aby 
zapewnić płynną, zunifikowaną 
komunikację.

  Swoboda pracy – Uwolnij się od 
zestawu słuchawkowego i ciesz 
się połączeniami indywidualnymi 
lub grupowymi o niezwykłej 
jakości dźwięku.

  Głośnik Hi-Fi —  Wysoka 
jakość dźwięku przekłada się na 
niezrównane wrażenia podczas 
prowadzenia rozmów głosowych 
i wideo.

   Dwa wysokiej jakości 
mikrofony stereofoniczne — 
Zadbaj o to, aby rozmówcy słyszeli 
wyraźnie każde Twoje słowo bez 
względu na to czy jesteś przy 
biurku, czy na sali konferencyjnej.

  Łatwość obsługi — Wygodne w 
użyciu przyciski oraz integracja 
z funkcjami Microsoft Office 
Communicator 2007 umożliwiają 
odbieranie i przerywanie 
połączeń, regulację głośności 
oraz wyciszanie mikrofonów w 
trakcie aktywnego połączenia. 
Dzięki obsłudze interfejsu USB 
zgodnemu ze standardem 
Plug-n-Play nie trzeba pobierać 
żadnych sterowników.

 
  Przenośność — Zintegrowany 
kabel USB znajduje się 
wewnątrz urządzenia, 
co zapewnia możliwość 
wygodnego korzystania z funkcji 
komunikatora firmy Microsoft w 
podróży.

Wysokiej jakości telefon głośnomówiący dla Twojego komputera. Uwolnij się od 
słuchawki nagłownej i ciesz się niezwykłą jakością dźwięku.

Telefon głośnomówiący Polycom CX100 umożliwia prowadzenie rozmów z 
komputera z zainstalowaną aplikacją Microsoft Office Communicator 2007. Telefon 
głośnomówiący Polycom CX100 gwarantuje połączenia charakteryzujące się 
krystalicznym, naturalnym dźwiękiem bez echa i sprzężeń zwrotnych. Ciesz się 
swobodą, jaką dają połączenia niewymagające używania rąk i noszenia zestawu 
słuchawkowego, lub podłącz słuchawkę do wbudowanego stereofonicznego portu 
słuchawkowego w celu prowadzenia rozmów prywatnych.

Telefon głośnomówiący Polycom CX100 zapewnia niezwykłą jakość dźwięku 
szerokopasmowego, dzięki czemu użytkownicy mogą w komfortowy sposób 
uczestniczyć w połączeniach głosowych i wideo.  Dwa wysokiej jakości mikrofony 
zapewniają doskonały zasięg nawet dla kilkuosobowych grup. 

Telefon głośnomówiący Polycom CX100 jest podłączany do komputera i zasilany 
przy użyciu zintegrowanego kabla USB, co upraszcza instalację i użytkowanie — nie 
trzeba nosić z sobą żadnych dodatkowych kabli, zasilaczy ani zapasowych baterii. 
Dzięki kompaktowym rozmiarom i etui podróżnemu urządzenie można z łatwością 
zabrać w podróż. Oprócz tego, dzięki wysokiej jakości głośnikowi urządzenie może 
służyć także jako przystwka do odtwarzania muzyki oraz prezentacji multimedialnych 
zapewniając dźwięk o jakości płyty CD.

Zintegrowane przyciski sterujące umożliwiają odbieranie lub rozłączanie połączeń, 
regulację głośności oraz wyciszanie mikrofonów bez konieczności używania myszy. 
Diody LED na telefonie CX100 wskazują różne stany połączenia, takie jak połączenie 
przychodzące, wyciszenie rozmowy, aktywne połączenie i oczekująca wiadomość 
poczty głosowej.

Nie zadowalaj się podróbkami — tylko telefon głośnomówiący Polycom CX100 
pozwala prowadzić rozmowy przez komputer, niewymagające używania rąk 
zapewniając jednocześnie:

• Wyjątkową jakość szerokopasmowego dźwięku
• Dwa wysokiej jakości mikrofony zbierające dźwięk w promieniu 360 stopni
•  Integrację z funkcjami audio udostępnianymi przez Microsoft Office Communicator 

2007 i Microsoft Office Communication Server 2007 (np. kasowanie echa)
•  Łatwą obsługę dzięki zintegrowanym przyciskom sterującym

Telefon głośnomówiący Polycom CX100 zintegrowany z Microsoft Office 
Communicator 2007 jest zgodny z systemem Windows XP®.

Zapewnij sobie wspaniałe warunki pracy dzięki telefonowi Polycom CX100 
W dzisiejszym opartym na Internecie świecie możliwość prowadzenia rozmów i 
współpracy w czasie rzeczywistym stała się kluczowym elementem skutecznego 
prowadzenia działalności. Będąc liderem na rynku rozwiązań  umożliwiających 
przesyłanie głosu, obrazu wideo i danych, oferujemy nagradzaną technologię do 
obsługi połączeń konferencyjnych, która umożliwia interakcję między pracownikami 
zwiększając jednocześnie produktywność — w dowolnej sieci, niemal w każdym 
środowisku i w dowolnym miejscu świata. Z tego powodu coraz więcej firm na całym 
świecie wybiera rozwiązania do obsługi rozmów konferencyjnych firmy Polycom 
i korzysta z nich. Dlaczego? Dlatego, że współpraca zapewnia wspaniałe efekty. 
Przekonaj się, jak i Ty możesz zapewnić sobie wspaniałe efekty pracy dzięki telefonowi 
głośnomówiącemu Polycom CX100. 

* Jakość dźwięku może różnić się w zależności od parametrów komputera. 



Wymiary (dł. x szer.  x wys.)
• 13,33 x 8,23 x 2,16 cm

Waga
• 151 g

Interfejs systemowy
• USB 2.0

Klawiatura
•  Przycisk służący do odbierania/

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

Głośnik
•  Pasmo przenoszenia: od 300 Hz do 

19 kHz
•  Głośność: regulowana do 84 dBa 

(szczytowa) w odległości 0,5 m

Mikrofony
•  2 mikrofony kardioidalne (od 200 Hz 

do 20 kHz)

Zewnętrzne wyjście audio
•  Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm 

zapewniające prywatność rozmów
•  Możliwość podłączenia głośników 

komputerowych
•  Charakterystyka częstotliwościowa: 

od 200 Hz do 22 kHz

Funkcje poprawy dźwięku
• Automatyczna kontrola wzmocnienia
• Dynamiczna redukcja hałasu
•  Mikrofony z funkcją inteligentnego 

przełączania

Minimalne wymagania systemowe
• Połączenie do Internetu
• Komputer z procesorem 1 GHz
• 256 MB pamięci RAM
•  30 MB dostępnego miejsca na dysku 

twardym
• System Windows® XP
•  Zgodność z wybranymi aplikacjami
 –  więcej informacji można znaleźć w 

witrynie www.polycom.com
• Jedno dostępne złącze USB

Zalecane warunki otoczenia
• Czas pogłosu: <0,5 s
• Poziom hałasu: <48 dBa
•  Wielkość pomieszczenia (w 

przybliżeniu): 3,7 x 3,7 m

Środowisko
• Temperatura pracy: od 5°C do 40°C
•  Wilgotność względna: od 20% do 

85% (bez kondensacji)
•  Temperatura przechowywania: od 

-30°C do 55°C

Zgodność z przepisami
•  Uzyskane certyfikaty (zgodność z 

wymaganiami EMC klasy B)
 - FCC część 15
 - ICES-003
 - CE
 - VCCI
 - GOST-R
 - C-Tick
 - CCC
 - CB/NRTL Safety
 - MIC
 - EN55024
 - EN61000-3-2
 - EN61000-3-3

Gwarancja
• 12 miesięcy

Zawartość opakowania z telefonem 
głośnomówiącym Polycom CX100:
• Telefon głośnomówiący Polycom 
CX100
• Zintegrowany kabel USB
• Przewodnik użytkownika
• Neoprenowe etui podróżne

Obsługiwane aplikacje
Telefon głośnomówiący Polycom CX100 
przystosowany jest do współpracy z 
Microsoft Office Communicator 2007.

www.polycom.com
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Dostępny w kolorze ciemno-
szarym 

Uwolnij się od zestawu słuchawkowego 
i ciesz się połączeniami indywidualnymi 
lub grupowymi

Telefon głośnomówiący Polycom CX100 
integruje się z aplikacją Microsoft Office 
Communicator 2007
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