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VI FORBINDER MENNESKER, IKKE TING

Poly (tidligere Polycom og Plantronics) er den globale 
kommunikationsvirksomhed, der driver autentisk 
menneskelig forbindelse og samarbejde med end-to- 
end-løsninger. 

Poly finder nye måder at tilføre meningsfulde menneske-
til-menneske stikord til lyd- og videokommunikation for 
at genskabe oplevelsen af at stå ansigt-til-ansigt. 

At bygge intimitet. 

At nedbryde barrierer og strække sig over afstand. 

En til en. En til mange. Mange til mange. 

Vores headset i høj kvalitet, stemme-, video og video-
interop-løsninger fungerer enkelt og fleksibelt. Poly  
er i sandhed en samlet butik til hele din organisations 
behov i forhold til personlige enheder  
og gruppesamarbejdsenheder. 

Poly-løsninger beskytter dine investeringer ved at 
gøre det muligt for eksisterende video- og voice-
konferenceudstyr at arbejde nemt sammen med dine 
nuværende og fremtidige samarbejdsplatforme. Vores 
Poly Professional-serviceteam giver dig ekspertisen  
til at planlægge, implementere, drive og understøtte  
dit løsningsmiljø.
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HUDDLE SPACE VED SKRIVEBORDET

KONFERENCELOKALE

IT-VÆRKTØJER

PÅ FARTEN

KUNDESERVICE

SUPPORT OG  
TJENESTER
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POLY END-TO-END-LØSNINGER
BEDSTE END-TO-END-SAMARBEJDSOPLEVELSE. BASTA.

•  Vi er overalt hvor kommunikations- og samarbejdsskyerne berører 
individet. Vi gør dine forbindelser enkle og dine interaktioner livagtige,  
så dit samarbejde er på et menneske-til-menneske-plan, mens teknologien 
toner ud i baggrunden

•  Vi giver også administrationsindsigt baseret på data og analyser,  
for at få det til at fungere bedre, smartere og nemmere

•  Vores serviceeksperter hjælper med at skræddersy teknologien til dine 
unikke behov og sikrer din langsigtede succes

VORES VÆRDI TIL VORES KUNDER OG PARTNERE 

•  Virksomhedsledere – Flere måder at forbedre kommunikation og 
samarbejde og derved produktiviteten

•  IT-chefer – Samlet indkøb af alle dine behov for kommunikationsenheder 
med indsigt, der hjælper med at forudse vedligeholdelsesbehov, løser 
problemer på afstand og afslører måden, hvorpå brugere interagerer med 
deres systemer og  arbejdsmiljø

•  Samarbejdspartnere – En pålidelig partner, der forstår og komplementerer 
din virksomhed og giver vores kombinerede kunder mere af det, de vil have

MANAGEMENT 
ANALYTICS 

INTEROPERABILTY

VIDEO SKRIVEBORDKONFERENCE SOFTWAREHEADSET TJENESTER
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HUDDLE 
    SPACE
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HUDDLE 
    SPACE

• Forbindelse til et hvilket som helst 
økosystem for indbygget oplevelse  
– der kræves ingen pc eller Mac

• Avanceret lydundertrykkelse 

• Forbind til standardbaseret netværk

• 4K Ultra HD-kompatibel 

• Indbygget trådløs indholdsdeling ved 
hjælp af Miracast, Airplay og Poly 
Content App (kun standardbaseret)

• *Microsoft Teams indbyggede 
understøttelse 2020

• Den bedste lydkvalitet i sin klasse

• Automatisk højttalersporing

• Centralt styret for at lette byrden  
på IT-udstyr

Huddle rooms, hvor der er brug for en  
alt-i-én-videoløsning

Huddle rooms, hvor der er brug for tilslutning af 
flere Video-as-a-Service (VaaS)-platforme via USB

POLY STUDIO X30* POLY STUDIO

HUDDLE SPACE 
VIDEOSYSTEMER

NYT NYT

IDEELT TIL IDEELT TIL 
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HUDDLE SPACE 
KAMERAER

• HD 1080p60-optagelse med ægte 
farvetonemætning og lysstyrke for 
den mest nøjagtige farvegengivelse og 
naturtro billeder

• 4x elektronisk zoom og 74-graders 
synsfelt

• Simulcast videostream

• Installeres på få sekunder – intet behov 
for drivere

• Håndfri, intelligent gruppekomponering

• 4K-sensor og 5x digital zoom

• To indbyggede mikrofoner med 
krystalklar opfangelse for mere 
detaljerede diskussioner

• Konsekvent ydeevne for små grupper 
gennem integration med RealPresence 
Group-serien og Poly Trio med  
VisualPro

Personlige arbejdsområder og små huddle 
rooms, hvor der er brug for et kompakt  
USB-videokamera

Huddle og små konferencelokaler, hvor der er 
brug for håndfri sporingskamera med højttaler

EAGLEEYE MINI EAGLEEYE CUBE

IDEELT TIL IDEELT TIL 
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• 360-graders dækning af rummet med op 
til 2 m mikrofonopfangning

• Med Poly Acoustic Clarity og dynamisk 
støjreduktion for tydelig og naturlig lyd

• Nem at bruge og installere – kan tilsluttes 
til alle analoge telefonstik

Små konferencelokaler eller kontorer, hvor  
der er brug for en analog højttalertelefon

VOICESTATION 300

HUDDLE SPACE 
LYD

• Tilslut til PC via USB eller mobil enhed 
via Bluetooth

• Poly NoiseBlock-teknologi eliminerer 
automatisk baggrundsstøj, der ikke  
er tale

• Taletid op til 10 timer på en  
enkelt opladning

• Zoom understøttet

Små huddle-rum, hvor der er brug for en  
trådløs højttalertelefon med Bluetooth®

CALISTO 7200

• Legendarisk stemmekvalitet og op til  
3,7 m opfangelse af tale

• Mødestart med one-touch-tilslutning

• Giver mulighed for tilslutning til flere 
SIP-platforme på samme tid

• Lydtilslutning for mobile enheder

Mindre rum, hvor der kræves fremragende  
telekonferencekvalitet

TRIO 8300

NYT

IDEELT TIL IDEELT TIL IDEELT TIL 
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KONFERENCE 
  LOKALE
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KONFERENCE 
  LOKALE

• Oplev den bedste lyd- og  
videooplevelse med Poly USB-
periferiudstyrsløsninger

• En kombination af den intuitive 
brugeroplevelse med Microsoft  
Teams Rooms og en stærk video-  
og lydoplevelse

• Partnerskab med HP og Lenovo  
MTR-løsninger

Små til store konferencelokaler, hvor der er 
indbygget forbindelse til Microsoft Teams

POLY MTR-BUNDLES

• Ultra HD 4K-video og indholdsopløsning

• Indhold deles trådløst fra  
alle enheder

• Et enkelt brugerinterface til deling af indhold  
og videokonferencer

• Indholdsnoter og digitalt whiteboard

• Forbindelse til et hvilket som helst 
økosystem for indbygget oplevelse  
– der kræves ingen pc eller Mac

• Avanceret lydundertrykkelse 

• Forbind til standardbaseret netværk

• 4K Ultra HD-kompatibel 

• Indbygget trådløs indholdsdeling ved hjælp 
af Miracast, Airplay og Poly Content App (kun 
standardbaseret)

Også velegnet til HUDDLE SPACE

Mellemstore til store lokaler, hvor der er brug for 
brugertilpassede videokonferencer

Små til mellemstore lokaler, hvor der er brug for 
alt-i-én videokonferencer

G7500 POLY STUDIO X50

KONFERENCELOKALE 
VIDEOSYSTEMER

NYTNYT

IDEELT TIL IDEELT TIL IDEELT TIL 
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KONFERENCELOKALE 
SAMLEDE LØSNINGER

• Intens brugeroplevelse med en 18 
fods medievæg, tre 84-tommers tynde 
rammer i 4K UltraHD og fleksibel 
indholdsplacering, så alle og alt  
ses tydeligt

• Der er plads til op til 21 deltagere i hvert 
rum – som hver især kan ses på video, 
uanset om de sidder, står eller endda 
går rundt

Fortune 500-virksomheder, der ønsker et stort 
videolokale med intens lyd og billede

REALPRESENCE IMMERSIVE STUDIO 

• Fremragende videokvalitet opskaleret 
til 4K på supertynde 65” skærme for 
uovertruffen realisme

• Overraskende overkommelig løsning, der 
leverer en forbløffende oplevelse uden at 
vælte dit budget

• Fleksible købsmuligheder, så du kan 
skræddersy systemet til dine behov  
og budget

Fortune 500-virksomheder, der ønsker et 
mellemstort videolokale med intens lyd  
og billede

REALPRESENCE IMMERSIVE 
STUDIO FLEX

• Uovertruffen brugeroplevelse med 
håndfri kamera, enkel styring med touch-
interface og nye lydfunktioner  
til at eliminere støj

• Fungerer med en bred vifte af  
UC-netværk

• Ligetil med en alt-i-én-pakke til let global 
anvendelse

• Videokonferencer med high-definition – 
oplev møder med realistiske farver  
og detaljer 

Mellemstore til store lokaler, hvor der er brug for 
videoløsninger, der er nemme at anvende

MEDIALIGN

IDEELT TIL IDEELT TIL IDEELT TIL 



13INDHOLD© 2020 PLANTRONICS, INC.

• Legendarisk stemmekvalitet med op til  
22 kHs lyd, 6 m opfangelse

• Mødestart med one-touch-tilslutning

• Giver mulighed for tilslutning til  
flere platforme

• Lydtilslutning fra en mobilenhed  
(USB, Bluetooth)

• Certificeret konferencetelefon til 
Microsoft Teams og Skype for Business

Større lokaler, hvor der er brug for den bedste  
konferencetelefonkvalitet med  
enkel styring med touch-interface

TRIO 8800

• 360-graders mikrofoner med op til 3 m 
opfangelsesområde, ideelt til små og  
mellemstore konferencelokaler

• Poly Acoustic Clarity og Dynamic Noise Reduction-
teknologi for fremragende stemmekvalitet

• Nem installation og anvendelse fra standard 
telefonlinjer – der kræves ingen teknisk viden

• Applikationsport, der opretter forbindelse til 
mobiltelefoner med henblik på opkald fra lokaler 
uden en analog telefonlinje, eller til en pc med 
henblik på internetopkald

• Legendarisk stemmekvalitet med 14 kHs 
lyd, op til 4,3 m opfangelse

• Mødestart med one-touch-tilslutning

• Giver mulighed for tilslutning til flere 
platforme

• Lydtilslutning fra en mobilenhed (USB, 
Bluetooth)

• Certificeret konferencetelefon til 
Microsoft Teams og Skype for Business

Små til mellemstore konferencelokaler,  
hvor der er brug for analoge telekonferencer

Mellemstore lokaler, hvor der er brug for 
pålidelige telekonferencer med enkel styring 
med touch-interface

SOUNDSTATION2TRIO 8500

KONFERENCELOKALE 
LYD

KUNDEFAVORIT

IDEELT TIL IDEELT TIL IDEELT TIL 
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• Understøtter en enkelt skærm og 
EagleEye USB-kameraindstillinger

• Trådløs og kablet  
indholdsdelingsmulighed

• Nem plug-and-play for  
anvendelse med det samme

• Understøtter flere 
videokonferenceplatforme og  
-tjenester på samme tid

BEMÆRK: Kun til anvendelse med Poly  
Trio-konferenceserien

• Understøtter en enkelt eller flere skærme 
og avancerede EagleEye-kameraer (HDCI) 

• Trådløs og kablet  
indholdsdelingsmulighed

• Nem plug-and-play for  
anvendelse med det samme

• Understøtter flere 
videokonferenceplatforme og  
-tjenester på samme tid

BEMÆRK: Kun til anvendelse med Poly Trio 
8800 og 8500

Små til mellemstore lokaler, hvor der er brug 
for at tilføje video og indholdsdeling til deres 
Poly Trio

Mellemstore til store lokaler, hvor der er brug 
for at tilføje video og indholdsdeling til deres 
Poly Trio

TRIO VISUAL+ TRIO VISUALPRO

KONFERENCELOKALE 
TRIO VIDEOTILBEHØR

IDEELT TIL IDEELT TIL 
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KONFERENCELOKALE 
TRIO VIDEOTILBEHØR

KONFERENCELOKALE 
KAMERAER

• High-definition-opfangelse af op til 
1080p60

• Ideel til små til mellemstore lokaler, da 
den giver brugerne en overkommelig 
teleoplevelse uden manuel indblanding

• Overvåger kontinuerligt aktivitet i 
lokalet, indfanger automatisk deltagere 
og leverer analytiske data

Små til mellemstore lokaler, hvor der er brug for 
højttalersporing og analyse

EAGLEEYE PRODUCER

• Fantastiske detaljer og naturlige farver i 
fulde 1080p60

• 12x optisk zoom og bredt visningsområde 
med panorering og vipning giver ekstra 
dækning uden kvalitetstab

• Nemt at installere med Poly-
gruppevideoløsninger eller som et 
USB-kamera

Mellemstore og store lokaler, hvor der er brug 
for et førsteklasses højttalersporingskamera

EAGLEEYE DIRECTOR II

IDEELT TIL IDEELT TIL 
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• Installeret lydløsning, der løser 
akustikudfordringer fra konferencelokalet  
til auditoriet 

• Nem installation og konfiguration, selv for meget 
store eller komplekse systemer til samarbejde med 
SoundStructure Studio-konfigurationssoftware og 
Poly OBAM (one big audio matrix)

• Uovertruffen stereo-AEC (Acoustic  
Echo Cancellation)

• Banebrydende feedback-eliminering muliggør 
mere fleksibel placering af mikrofoner, talere  
og højttalere samt taleforstærkning

Større områder, hvor der er brug for avancerede 
telekonferencer der kan tilpasses, i lokaler med 
udfordrende akustik

SOUNDSTRUCTURE

KONFERENCELOKALE 
INSTALLERET LYD

IDEELT TIL 
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VED SKRIVEBORDET

17INDHOLD© 2020 PLANTRONICS, INC.
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• En let metal-hovedbøjle giver holdbarhed 
og har en pasform, der kan tilpasses

• Ørepuder i kunstlæder, der kan foldes 
sammen, så de nemt kan tages med 
(C3215/C3225)

• Intuitive, integrerede kontroltaster til  
at besvare/afslutte opkald, lydløs, 
volumen +/-

• Mobiltilslutning med USB/USB-C med 3,5 
mm (C3215/C3225)

• Zoom understøttet 

• Kan tilsluttes til PC og Mac via USB/
USB-C, smartphone og tablet via 3.5 mm

• Intuitive, integrerede kontroltaster til 
at besvare/afslutte opkald, kontrollere 
volumen og aktivere/deaktivere lydløs 
tilstand

• Dynamisk EQ-funktion justerer 
automatisk lyden for tale- og 
multimedieanvendelse

• Microsoft Teams-certificeret i 2020 

• Zoom understøttet

• Aktiv støjreducering (ANC) til at blokere 
for distraherende lyde

• Banebrydende design uden stang med 
Poly clear talk-teknologi 

• Dynamisk alarm for lydløs funktion 
registrerer og advarer dig, hvis du taler 
med lydløs funktion

• USB-A- eller USB-C-tilslutning

• Microsoft Teams-certificeret i 2020 

• Zoom understøttet

vidensarbejdere, der ønsker et basis-headset 
med ledning til PC-telefoni

Vidensmedarbejdere, som modtager mange 
opkald, og som ønsker headset med ledning  
til PC-telefoni

vidensarbejdere, der ønsker et headset med 
ledning uden stang (hovedtelefontype) i støjende  
åbne kontorlokaler

BLACKWIRE 3200-SERIENBLACKWIRE 5200-SERIENBLACKWIRE 7225

VED SKRIVEBORDET 
HEADSET MED LEDNING

NYT

IDEELT TIL IDEELT TIL IDEELT TIL 
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• Rækkevidde op til 120 m

• Op til 12 timers taletid med  
hver opladning

• Konference mellem op til fire headset  
på en enkelt baseenhed

Kontormedarbejdere, der har brug for arbejdsområde, 
headset-mobilitet, rækkevidde og tilslutning til  
deres bordtelefon

Medarbejdere i virksomheder og kontaktcentre, 
der har brug for tilslutning til bordtelefoner, 
PC'er, og/eller mobilenheder

SAVI 7200 OFFICE-SERIENSAVI 8200 OFFICE OG UC-SERIEN

VED SKRIVEBORDET 
DECT TRÅDLØSE HEADSET

NYT NYT

• Kun DECT™-headset med Active Noise 
Cancelling (Savi 8220)

• Certificeret iht. de officielle DECT™ 
Forum-sikkerhedsstandarder

• Støjreducerende mikrofon med 
begrænsning af samtale

• Den nyeste DECT™-teknologi understøtter 
wideband-lyd uden at påvirke  
brugertætheden

• Microsoft Teams-certificeret i 2020

• Zoom understøttet

Også egnet til KUNDESERVICEOgså egnet til KUNDESERVICE

IDEELT TIL IDEELT TIL 
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• Aktiv støjreducering (ANC) hjælper med  
at blokere for lyde i støjende miljøer

• Intelligente sensorer omdirigerer, besvarer  
og sætter opkald på lydløs automatisk

• Hi-fi-stereolyd skaber en mere  
intens oplevelse

• Dynamisk alarm for lydløs funktion advarer 
dig, hvis du taler med lydløs funktion

• Microsoft Teams-certificeret i 2020

• Zoom understøttet 

Også egnet til når du er PÅ FARTEN

Kontormedarbejdere, der ønsker et førsteklasses 
stereo-headset med Bluetooth

VOYAGER FOCUS UC

VED SKRIVEBORDET 
BLUETOOTH TRÅDLØSE HEADSET

• Fås i to bæreløsninger: hi-fi stereo  
eller mono

• Fleksibel mikrofonarm og ergonomisk design 
til komfort ved længere tids brug

• Friere rækkevidde, men ed rækkevidde op  
til 30 m fra en Klasse 1 Bluetooth®-enhed

• Op til 12 timers taletid og op til 15  
timers lyttetid

• Microsoft Teams-certificeret i 2020 

• Zoom understøttet

Også egnet til når du er PÅ FARTEN

Kontormedarbejdere, der konstant er på farten 
gennem kontoret og skal besvare opkald fra både 
deres PC og mobile enheder

VOYAGER 4200 UC-SERIEN

KUNDEFAVORIT

IDEELT TIL IDEELT TIL 
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• Tilslut til din bordtelefon, PC/Mac eller  
din mobiltelefon med Bluetooth

• Rækkevidde op til 91 m (synslinje) med 
Klasse 1 Bluetooth-teknologi

• Valg mellem nyeste USB-C eller aktuelle 
USB-A Bluetooth-tilslutning

• Hold forbindelsen hele dagen med  
basisenhedens opladningsmuligheder

• Dedikeret Teams-knap på Microsoft  
Teams-versioner

• Microsoft Teams-certificeret i 2020

• Tilslut til din bordtelefon, PC/Mac eller  
din mobiltelefon med Bluetooth

• Rækkevidde op til 75 m (synslinje) med 
Klasse 1 Bluetooth-teknologi

• Valg mellem nyeste USB-C eller aktuelle 
USB-A Bluetooth-tilslutning

• Hold forbindelsen hele dagen med  
basisenhedens opladningsmuligheder

• Dedikeret Teams-knap på Microsoft  
Teams-versioner

• Microsoft Teams-certificeret i 2020

Kontor- og mobile medarbejdere, der ønsker at 
foretage og modtage opkald håndfrit uden støj 
på kontoret

Kontor- og mobile medarbejdere, der ønsker at 
foretage og modtage opkald håndfrit på og uden 
for kontoret

VOYAGER 4200 OFFICE-SERIENVOYAGER 5200 OFFICE-SERIEN

VED SKRIVEBORDET 
BLUETOOTH TRÅDLØSE HEADSET

IDEELT TIL IDEELT TIL 
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• Designet til medarbejdere, der primært er 
mobile, som et funktionelt tilslutningselement

• Praktisk med indbyggede opkaldsknapper,  
plus headset, højttalertelefon og  
håndsætmuligheder

• Flere muligheder for trådløs og kablet 
telefonopladning

• Dedikeret Microsoft Teams-knap

Medarbejdere, der primært er mobile, som har 
behov for desktop-opkald og opladning

POLY ELARA 60-SERIEN

VED SKRIVEBORDET 
MOBILTELEFONSTATION

NYT

IDEELT TIL 
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• Firelinjers basis-IP-bordtelefon med  
farveskærm

• Prisbelønnet lyd med Poly HD Voice og 
Poly Acoustic Fence

• Understøtter USB- og RJ9-tilsluttede 
headset

• Dobbelte 10/100/1000 Ethernet-porte 
og Wi-Fi-support med valgfri OBiWiFi5G 
USB-adapter

Kontormedarbejdere, receptionsmedarbejdere  
og forretningsmedarbejdere, der ønsker en 
pålidelig fastnettelefon

VVX 250

VED SKRIVEBORDET 
IP-TELEFONER

• 12-linjers højtydende IP-bordtelefon  
med farveskærm 

• Prisbelønnet lyd med Poly HD Voice og 
Poly Acoustic Fence

• Understøtter USB- og RJ9-tilsluttede 
headset

• Dobbelte 10/100/1000 Ethernet-porte 
og Wi-Fi-support med valgfri OBiWiFi5G 
USB-adapter

Vidensmedarbejdere og ledere, der har en moderat 
mængde opkald eller mindre kontorer, der har behov 
for systemkonfigurationer med flere linjer

VVX 450

• Sekslinjers mellemniveau IP-bordtelefon 
med farveskærm 

• Prisbelønnet lyd med Poly HD Voice og 
Poly Acoustic Fence

• Understøtter USB- og RJ9-tilsluttede 
headset

• Dobbelte 10/100/1000 Ethernet-porte 
og Wi-Fi-support med valgfri OBiWiFi5G 
USB-adapter

Vidensmedarbejdere, hvis arbejde kræver pålidelige 
tilslutningsmuligheder og som har en moderat 
mængde opkald

VVX 350

KUNDEFAVORIT

IDEELT TIL IDEELT TIL IDEELT TIL 
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• 12-linjers business-class farve-IP-telefon 
med support af 48 linjer, op til 6  
SIP-konti

• Stor 5″ farveskærm giver visuelle 
oplysninger med det samme

• Indbygget 2,4 GHz og 5 GHz 802.11ac 
Wi-Fi

• Oplev high-definition-opkald via trådløse 
headset eller mobilenhed

• Certificeret til Google Voice til G Suite

vidensmedarbejdere eller administrative 
medarbejdere med mange opkald

OBI 2182

VED SKRIVEBORDET 
IP-TELEFONER

• Tolinjers basis-IP-bordtelefon med Poly 
HD Voice og Poly Acoustic Fence

• Understøtter RJ9-tilsluttede headset  
(ikke USB)

• 1 x 10/100 Ethernet-port

• Bordstander/beslag til vægmontering 
medfølger

• Certificeret til Google Voice til G Suite

Brugere i lobbies og fællesområder, som 
kun modtager få opkald og ønsker pålidelige 
tilslutningsmuligheder til tale

VVX 150

• Løsning, der kan udvides, med support af 
op til 10 håndsæt pr. basestation, 8 linjer  
og 8 samtidige opkald

• Bordtelefonsfunktioner i en  
bærbar enhed 

• Op til 10 timers taletid, op til 100  
timers standby

• Trådløs rækkevidde op til 50 m indendørs 
og op til 300 m udendørs

• Certificeret til Google Voice til G Suite

Mobile medarbejdere, der ønsker fuld adgang  
til virksomhedstelefonfunktioner alle steder  
på kontoret

VVX D230

IDEELT TIL IDEELT TIL IDEELT TIL 
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VED SKRIVEBORDET 
MEDIETELEFONER

• Native Microsoft Teams-support; Skype 
for Business og OpenSIP kommer i 2020

• Holder der kan vendes understøtter 
vægmontering eller brug på skrivebord

• 5 tommers multi-touch LCD-skærm; 1 x 
type A USB-port

• Wi-Fi- og Bluetooth-support via valgfri 
USB-adapter

• Microsoft Teams-certificeret i 2020

• 5 tommer multi-touch LCD-skærm,  
2 USB-porte (type A og type C),  
integreret Bluetooth 

• Dedikeret Microsoft Teams-knap 

• Vælg mellem håndsætmodel eller model 
uden håndsæt til brug med headset

• 7 tommers multi-touch LCD-skærm, 2 
USB-porte (type A og type C), integreret 
Bluetooth og Wi-Fi 

• Dedikeret Microsoft Teams-knap 

• Vælg mellem håndsætmodel eller model 
uden håndsæt til brug med headset

• Microsoft Teams-certificeret i 2020

Fællesområder eller basistelefon til  
Microsoft Teams

vidensmedarbejdere, der ønsker en Microsoft 
Teams-telefon

ledere, som ønsker en Microsoft Teams-telefon 
med en større skærm

CCX 400CCX 500CCX 600

NYT NYT NYT

IDEELT TIL IDEELT TIL IDEELT TIL 
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PÅ FARTEN 
BLUETOOTH TRÅDLØSE HEADSET

• Komfort hele dagen, diskret stil

• Tydelig og professionel kommunikation

• Tilslutningsmulighederne (bordtelefon, 
PC/Mac eller mobil) følger brugerne 

• Transportabelt opladeretui til opladning 
når som helst og hvor som helst

• Microsoft Teams-certificeret i 2020 

• Zoom understøttet

• Designet uden stang har fire mikrofoner,  
der kan justeres i alle retninger og aktiv 
støjreducering (ANC)

• Ørepuderne med behagelig pasform leverer 
hi-fi-stereo

• Vibrator i halsbøjlen gør dig opmærksom på opkald

• Kan parres med op til otte enheder og oprette 
forbindelse til to på samme tid

• Microsoft Teams-certificeret i 2020 

• Zoom understøttet

• Dobbeltparrede mikrofoner uden stang, der 
kan justeres i alle retninger, med forbedret 
digital signalbehandling (DSP)

• Med aktiv støjreducering (ANC) med to 
funktioner kan du vælge dit foretrukne 
støjreduceringsniveau

• Intelligente sensorer omdirigerer, besvarer og 
sætter opkald på lydløs automatisk

• Microsoft Teams-certificeret i 2020 

• Zoom understøttet

Også egnet til SKRIVEBORDETOgså egnet til SKRIVEBORDET

mobile medarbejdere, der ønsker et diskret, 
bærbart headset med Bluetooth

medarbejdere, der arbejder på kontoret og 
hjemmefra, som ønsker en komfortabel halsbøjle 
med Bluetooth med ørepuder

medarbejdere, der arbejder i støjende miljøer,  
på farten eller på kontoret

VOYAGER 5200 UCVOYAGER 6200 UCVOYAGER 8200 UC

KUNDEFAVORIT

IDEELT TIL IDEELT TIL IDEELT TIL 
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• Plug-and-play USB-tilslutning med 
praktisk ledningshåndtering

• Fremragende lydkvalitet med full-duplex-
lyd, 360-graders dækning af rummet og 
dynamisk alarm for lydløs funktion

• Kompakt og bærbar, inkl. bæretaske

• Dedikeret Microsoft Teams-knap på 
Microsoft Teams-version

• Microsoft Teams-certificeret i 2020

• Zoom understøttet

• Plug-and-play USB eller 3,5 mm  
kabeltillslutning med praktisk  
ledningshåndtering

• Fremragende lydkvalitet med full-duplex-
lyd, 360-graders dækning af rummet og 
dynamisk alarm for lydløs funktion

• Kompakt og bærbar, inkl. bæretaske

• Microsoft Teams-certificeret i 2020

• Zoom understøttet

Distancearbejdere, der ønsker en plug-and-play 
USB-højttalertelefon

Professionelle mobilbrugere, der ønsker  
en højttalertelefon med lav vægt  
og fleksibilitet

CALISTO 3200CALISTO 5200

PÅ FARTEN 
HØJTTALERTELEFON
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PÅ FARTEN 
HØJTTALERTELEFON

KUNDE  
     SERVICE
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KUNDESERVICE

• Aluminiumsamlinger i flykvalitet;  
arm i ét stykke

• Auditiv og visuel hjælp til optimal  
placering af arm

• Support af wideband-lyd med 
SoundGuard® hørebeskyttelse

• Mikrofonrør tilgængeligt  
som ekstraudstyr

• Mikrofonarm, der kan gøres længere,  
til maksimal opfangning af tale 
og støjreducering

• Førsteklasses materialer giver styrke  
og komfort hele dagen

• Support af wideband-stereolyd med 
SoundGuard® DIGITAL hørebeskyttelse

kundeservicecentermedarbejdere, der ønsker  
et headset til brug hele dagen

kundeservicecentermedarbejdere, der ønsker  
et førsteklasses headset til brug hele dagen

ENCOREPRO 500-SERIENENCOREPRO 700-SERIEN

• Opkaldsstyring og Quick Disconnect, så 
brugeren kan gå væk fra telefonen

• Fremragende støj- og ekkoreduktion  
for mere detaljerede samtaler

• Firmwareopdateringer, der  
kan downloades

tilslutning af headset til PC’ers softphones i 
kontaktcentre

USB-LYDPROCESSOR I DA-SERIEN

IDEELT TIL IDEELT TIL IDEELT TIL 
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• Nemmere implementering og 
administration af dine Poly-lyd-  
og videoenheder

• Nem overvågning og fejlfinding  
alle steder

• Føl tillid med sikre, skalerbare og  
ekstra tjenester

• Oplev fleksibilitet og lavere omkostninger 
ved at flytte til en cloud-arkitektur 

• Udnyt avanceret klargøring af enheder og 
opnå konsekvent drift og brugeroplevelse

• Fjernfejlfinding, der sparer tid og penge 
og samtidig forbedrer kundetilfredsheden 

• Vær tryg ved, at løsningen er sikker, 
skalerbar og redundant 

• Få indsigt

• Gør headset-administration  
og tilpasning enklere

• Fjernfejlfinding

virksomheder, der ønsker at administrere  
Poly-lyd- og videoenheder

Serviceleverandører, der tilbyder kunder  
administration af Poly-bord- og 
konferencetelefoner

it-teams, der har behov for at  
fjernadministrere headset

POLYCOM-ENHEDSHÅNDTERING 
SERVICE TIL VIRKSOMHEDER

POLYCOM-ENHEDSHÅNDTERING 
SERVICE FOR SERVICELEVERANDØRER

PLANTRONICS MANAGER PRO

IT-VÆRKTØJER 
ADMINSTRATIONSVÆRKTØJER

IDEELT TIL IDEELT TIL IDEELT TIL 
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• Fleksibel implementering på dine egne 
hardware-servere, private cloud,  
eller en blanding af begge

• Nem licensadministration, der kan 
skaleres efter dine behov 

• Omfatter desktop-, mobile og soft web-
klienter, så brugere kan opnå problemfrie 
forbindelser alle steder

bridging, administration, passage gennem en 
firewall og analyse til komplet styring i dit  
eget datacenter

REALPRESENCE CLARITI

IT-VÆRKTØJER 
SOFTWARE TIL SAMARBEJDE

IDEELT TIL 
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IT-VÆRKTØJER 
INTEROPERABILITET

• Cloud-baseret 
videointeroperabilitetsservice  
eller udnyttelse af RealPresence  
Clariti-samarbejdsinfrastruktur

• Giver tilslutningsmuligheder fra 
standardbaserede video-slutpunkter til 
Microsoft Teams-møder gennem  
Outlook-kalendere

• Giver kunderne mulighed for at udnytte  
eksisterende videoaktiver og migrere  
Til Microsoft Teams

organisationer, der ønsker at tilslutte 
standardbaserede videoenheder til Microsoft 
Teams og Skype for Business

REALCONNECT

IDEELT TIL 
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SUPPORT OG 
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SUPPORT OG TJENESTER

• Udvidet team af virtuelle eksperter

• Drag nytte af UC&C-specialister med 
årtiers erfaring

• Planlæg den optimale løsning for at 
reducere risici ved implementering

• Styrk ibrugtagningen i organisationen

it-chefer, som har brug for hjælp til at få mest 
muligt ud af deres UC-endepunkter, mødelokaler 
og samarbejdsnetværk

KONSULENTYDELSER

• Omfattende 8x5 og 24x7 teknisk support

• Adgang til softwareopgraderinger og 
-opdateringer, når de udgives

• Avanceret reservedelsudskiftning

• Supportmuligheder, der passer til kundens krav

• Problemfri implementering i produktionsmiljøet

• Enkeltkildeløsning for nem og 
problemfri implementering

• Fremskynd dit investeringsafkast ved hurtigt 
at installere, implementere og integrere din 
samarbejdsløsning

it-chefer og it-ledere, der er ansvarlige for 
samarbejdsløsninger

it-chefer, der ønsker hjælp med installation eller 
flytning af deres Poly-løsninger

SUPPORTIMPLEMENTERING

IDEELT TIL IDEELT TIL IDEELT TIL 
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• Et udvalg af tjenester til bedre 
planlægning, headset-implementering, 
ibrugtagning, levetid og udskiftning

• Minimer forstyrrelser på arbejdspladser 
med densitetsanalyse

• Nem installation og implementering, med 
slutbruger-assistance for at fremskynde 
ibrugtagning og produktivitet

• Maksimer headset-levetid og få præcis 
styring af lagerbeholdning

• Fjernovervågning og administration af  
ydeevnen for din samarbejdsløsning

• Få netværkspålidelighed, tilgængelighed 
og sikkerhed for din missionskritiske 
samarbejdsløsning

• Microsoft Teams-tjenester og  
migrering fra Skype for Business  
eller Legacy PBX til Microsoft Teams

• 24x7 global dækning

it-medarbejdere og ledere, der ønsker at få mest 
muligt ud af deres headset-investering

it-chefer, der ønsker at outsource hosting og 
dag-til-dag administration af deres UC-løsninger

HEADSET-TJENESTER ADMINISTREREDE TJENESTER

• Optimer dine Poly-infrastrukturløsninger, 
så deres ydeevne er på det  
højeste niveau

• Maksimer værdien af din UC&C-
investering, mens implementeringen går 
hurtigere og ydeevnen optimeres

• Anvend ekspert-opgraderingsprocedurer, 
som har en minimal indvirken på 
anvendelsen af din løsning

• En serie af virksomheds-apps, 
der er klar til brug, til at forbedre 
slutbrugerproduktiviteten og strømline 
administrationsopgaver

it-chefer, der ønsker at sikre, at deres UC-miljøer 
kører med størst mulige effektivitet

OPTIMERINGSTJENESTER

SUPPORT OG TJENESTER

IDEELT TIL IDEELT TIL IDEELT TIL 
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Poly Denmark 
Plantronics Denmark filial of Plantronics B.V 
Silkeborgvej 2 
8000 Aarhus C 
Danmark

E-mail: nordics@poly.com

Spørgsmål: poly.com/contact

Sådan køber du: poly.com/contact-sales

Læs mere online: poly.com

Poly steder rundt om i verden: poly.com/office-locations
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