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YHDISTÄMME IHMISIÄ, EMME ASIOITA

Poly (ennen Polycom ja Plantronics) on globaali 
viestintäyhtiö, joka tukee aitoa ihmiskontaktia ja 
yhteistyötä päästä päähän -ratkaisuilla. 

Poly pyrkii kehittämään ääni- ja videoviestintää 
tuomalla siihen ihmisten väliselle kanssakäymiselle 
tyypillisiä piirteitä, jotta kokemus ei eroaisi 
kasvokkain tapahtuvasta viestinnästä. 

Pyrimme rakentamaan läheisyyttä. 

Pyrimme kaatamaan seiniä ja lyhentämään 
välimatkoja. 

Yksi yhteen. Yksi moneen. Monta moneen. 

Korkealaatuisten kuulokemikrofonien, ääni- ja 
videoratkaisujen sekä videoyhteensopivien 
ratkaisujen käyttö on helppoa ja joustavaa. Poly 
on todellinen yhden luukun ratkaisu, joka täyttää 
kaikki organisaation henkilökohtaisen viestinnän  
ja ryhmäyhteistyön laitetarpeet. 

Poly-ratkaisut suojaavat sijoituksiasi, sillä 
niiden avulla olemassa olevat video- ja 
puhelinneuvottelulaitteet toimivat helposti 
nykyisillä ja tulevilla yhteistyöalustoillasi. 
Polyn palvelutiimin asiantuntijat auttavat 
ratkaisuympäristön suunnittelussa,  
käyttöönotossa ja ylläpidossa.
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NEUVOTTELUTILA TYÖPISTEESSÄ

KOKOUSHUONE

IT-TYÖKALUT

MATKASSA MUKANA

ASIAKASPALVELU

TUKI &  
PALVELUT
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POLYN PÄÄSTÄ PÄÄHÄN -RATKAISUT
PARAS PÄÄSTÄ PÄÄHÄN -YHTEISTYÖKOKEMUS. JA SILLÄ SIISTI.

•  Kun kyse on yksilöiden välisestä viestinnästä ja yhteistyöstä, olemme 
paikalla. Teemme yhteyksistä yksinkertaisia ja vuorovaikutuksesta 
niin todentuntuista, että ihminen on aina yhteistyön keskipisteessä ja 
teknologia häviää taustalle.

•  Tarjoamme myös dataan ja analytiikkaan perustuvia näkemyksiä 
johtamiseen, jotta kaikki toimisi paremmin, älykkäämmin ja helpommin.

•  Palveluasiantuntijamme auttavat räätälöimään teknologian vastaamaan 
tarpeisiisi, ja näin he varmistavat liiketoimintasi pitkäaikaisen 
menestyksen.

LISÄARVO ASIAKKAILLEMME JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLEMME 

•  Yritysjohtajat – enemmän tapoja parantaa viestintää ja yhteistyötä, ja siten 
myös tuottavuutta.

•  Tietohallintopäälliköt – samasta paikasta kaikki viestintälaitteet sekä 
tietoja, jotka auttavat ennakoimaan huoltotarpeita, ratkaisemaan 
ongelmia etänä ja selvittämään, miten käyttäjät toimivat järjestelmissä ja 
työympäristöissä.

•  Liikekumppanit – luotettava yhteistyökumppani, joka ymmärtää 
liiketoimintaasi ja täydentää sitä antamalla yhteisille asiakkaille enemmän 
sitä, mitä he haluavat.

HALLINTA 
ANALYTIIKKA 

YHTEENTOIMIVUUS

VIDEO PÖYTÄKONENEUVOTTELU OHJELMISTOKUULOKEMIKROFONIT PALVELUT
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NEUVOTTELUTILA
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NEUVOTTELUTILA

• Yhdistä se mihin tahansa ekosysteemiin ja käytä 
tuttuun tapaan – tietokonetta ei tarvita

• Edistynyt äänenvaimennus 

• Muodosta yhteys standardipohjaiseen verkkoon

• 4K Ultra HD -yhteensopiva 

• Sisäänrakennettu langaton sisällönjakaminen 
Miracastilla, Airplaylla ja Poly Content Appilla 
(vain standardipohjaiset)

• *Microsoft Teamsin natiivi tuki 2020

• Luokkansa paras äänenlaatu

• Automaattinen puhujan seuranta

• Keskitetty hallinta, joka helpottaa ylläpitoa

Neuvotteluhuoneet, joissa tarvitaan kaiken kattava  
videoratkaisu

Neuvotteluhuoneet, joissa täytyy voida muodostaa 
yhteys useaan VaaS-alustaan USB-liitännän kautta

POLY STUDIO X30* POLY STUDIO

NEUVOTTELUTILA 
VIDEOJÄRJESTELMÄT

UUTUUS! UUTUUS!

KOHDERYHMÄ KOHDERYHMÄ 
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NEUVOTTELUTILA 
KAMERAT

• 1080p60:n teräväpiirto vangitsee 
todellisen värisävyn kylläisyyden ja 
kirkkauden, mikä mahdollistaa tarkan 
värintoiston ja elävät kuvat

• Nelinkertainen elektroninen zoomi ja 74 
asteen näkökenttä

• Videovirran rinnakkaislähetys

• Nopea asennus – ajureita ei tarvita

• Handsfree, älykäs ryhmäkehys

• 4K-kenno ja viisinkertainen  
digitaalinen zoomi

• Kaksi sisäänrakennettua mikrofonia 
poimivat äänen kristallinkirkkaana ja 
auttavat keskusteluja kehittymään

• Toimintavarmuutta pienille ryhmille 
RealPresence Group Seriesin ja Poly Trion 
sekä VisualPron integraation ansiosta

Henkilökohtaiset työtilat ja pienet neuvotteluhuoneet, 
joissa tarvitaan kompaktia USB-videokameraa

Pienet neuvottelu- ja kokoushuoneet, joissa 
tarvitaan puhujaa seuraava handsfree-kamera

EAGLEEYE MINI EAGLEEYE CUBE

KOHDERYHMÄ KOHDERYHMÄ 
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• Kattaa huoneen 360-asteisesti ja poimii 
äänen jopa 2 metrin etäisyydeltä

• Polyn Acoustic Clarity -ominaisuuden 
ja dynaamisen melunvaimennuksen 
ansiosta ääni on selkeä ja luonnollinen

• Asennus ja käyttö on helppoa – voidaan 
yhdistää mihin tahansa analogiseen 
puhelinliitäntään

Pienet kokoushuoneet tai toimistot, joissa 
tarvitaan analogista kaiutinpuhelinta

VOICESTATION 300

NEUVOTTELUTILA 
ÄÄNI

• Yhdistä tietokoneeseen USB-liitännällä ja 
älypuhelimeen Bluetooth-yhteydellä

• Polyn NoiseBlock-teknologia vaimentaa 
automaattisesti taustamelun, joka ei  
ole puhetta

• Puheaika jopa 10 tuntia yhdellä latauksella

• Tukee Zoomia

Pienet neuvotteluhuoneet, joissa tarvitaan 
langaton Bluetooth®-kaiutinpuhelin

CALISTO 7200

• Legendaarinen äänenlaatu, poimii äänen 
jopa 3,7 metrin etäisyydeltä

• Kokouksen aloittaminen yhdellä 
painalluksella

• Mahdollistaa liitännät useampaan SIP-
alustaan samaan aikaan

• Ääniliitettävyys mobiililaitteille

Pienet huoneet, joissa tarvitaan erinomaista 
neuvottelupuhelulaatua

TRIO 8300

UUTUUS!

KOHDERYHMÄ KOHDERYHMÄ KOHDERYHMÄ 
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KOKOUSHUONE
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KOKOUSHUONE

• Tarjoavat luokkansa parhaan ääni- ja  
videokokemuksen Polyn USB-
lisäratkaisujen kautta

• Yhdistää Microsoft Teams Roomsin 
intuitiivisen käyttäjäkokemuksen 
tehokkaaseen video- ja äänikokemukseen

• Yhteistyössä HP:n ja Lenovon kanssa  
MTR-ratkaisut

Pienet, keskikokoiset ja suuret kokoushuoneet, 
jotka yhdistävät natiivisti Microsoft Teamsiin

POLY MTR BUNDLES

• Ultra HD 4K:n video- ja sisältöresoluutio

• Sisällön voi jakaa langattomasti miltä tahansa 
laitteelta

• Sama käyttöliittymä sisällön jakamiseen  
ja videoneuvotteluihin

• Sisällön kommentointi ja digitaalisen 
luonnoslehtiön jakaminen

• Yhdistä se mihin tahansa ekosysteemiin ja 
käytä tuttuun tapaan – tietokonetta ei tarvita

• Edistynyt äänenvaimennus 

• Muodosta yhteys standardipohjaiseen 
verkkoon

• 4K Ultra HD -yhteensopiva 

• Sisäänrakennettu langaton sisällönjakaminen 
Miracastilla, Airplaylla ja Poly Content Appilla 
(vain standardipohjaiset)

Sopii myös käyttöön NEUVOTTELUTILASSA

Keskikokoiset tai suuret huoneet, joissa tarvitaan 
räätälöityjä videoneuvottelujärjestelmiä

Pienet ja keskikokoiset huoneet, joissa tarvitaan 
kaiken kattava videoneuvottelujärjestelmä

G7500 POLY STUDIO X50

KOKOUSHUONE 
VIDEOJÄRJESTELMÄT

UUTUUS!UUTUUS!

KOHDERYHMÄ KOHDERYHMÄ KOHDERYHMÄ 
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KOKOUSHUONE 
KOKONAISVALTAISET RATKAISUT

• Täysin immersiivinen käyttäjäkokemus, 
jossa on 18-jalkainen mediaseinä, kolme 
84 tuuman ohutreunaista 4K UltraHD 
-näyttöä ja joustava sisällön sijoittaminen, 
jotta kaikki näkyy kaikille selkeästi

• Huoneeseen mahtuu jopa 21 osallistujaa 
– jokainen osallistuja näkyy selvästi 
videolla huolimatta siitä, istuuko, 
seisooko vai käveleekö hän ympäriinsä

Suuret yhtiöt, jotka haluavat suuren ja täysin 
immersiivisen videohuoneen

REALPRESENCE IMMERSIVE STUDIO 

• Upea 4K:n videonlaatu ohutkehyksisillä 
65 tuuman näytöillä saa kokemuksen 
tuntumaan todelliselta

• Yllättävän edullinen ratkaisu, joka tarjoaa 
immersiivisen kokemuksen ylittämättä 
budjettia

• Joustavat hankintavaihtoehdot, jotta 
voit räätälöidä järjestelmän tarpeisiisi ja 
budjettiisi sopivaksi

Suuret yhtiöt, jotka haluavat keskikokoisen ja täysin 
immersiivisen videohuoneen

REALPRESENCE IMMERSIVE 
STUDIO FLEX

• Verraton käyttäjäkokemus: 
handsfree-kamera, yksinkertainen 
kosketusliittymän hallinta ja ääni-
innovaatioita, jotka poistavat 
häiriötekijöitä

• Toimii laajimmalla UC-verkkojen joukolla

• Mutkaton ja kaiken kattava paketti, jonka 
globaali käyttöönotto on helppoa

• Videoneuvottelut teräväpiirtona 
– kokoukset ovat värikkäämpiä ja 
yksityiskohtaisempia 

Keskikokoiset ja suuret huoneet, joissa tarvitaan 
helposti käyttöön otettavia videojärjestelmiä

MEDIALIGN

KOHDERYHMÄ KOHDERYHMÄ KOHDERYHMÄ 
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• Legendaarinen äänenlaatu, jopa 22 kH:n 
ääni ja 6 metrin poimintasäde

• Kokouksen aloittaminen yhdellä 
painalluksella

• Mahdollistaa liitännät useampaan 
alustaan

• Ääniliitettävyys mobiililaitteesta (USB, 
Bluetooth)

• Microsoft Teams- ja Skype for Business 
-sertifioitu neuvottelupuhelin

Suuret huoneet, joissa tarvitaan tehokas 
neuvottelupuhelin ja yksinkertainen 
kosketusliittymä

TRIO 8800

• 360 asteen mikrofonit ja jopa 3 metrin 
poimintasäde, täydellinen pieniin ja keskikokoisiin 
neuvotteluhuoneisiin

• Polyn Acoustic Clarity -teknologian ja dynaamisen 
melun vaimennuksen ansiosta äänenlaatu on 
hätkähdyttävän hyvä

• Helppo asennus ja käyttö standardipuhelinlinjoilta 
– teknistä osaamista ei tarvita

• Sovellusportti, jonka kautta matkapuhelimilla 
voi soittaa huoneista, joissa ei ole analogista 
puhelinlinjaa, tai jonka kautta tietokoneella voi 
soittaa Internet-puheluja

• Legendaarinen äänenlaatu, 14 kH:n ääni 
ja jopa 4,3 metrin poimintasäde

• Kokouksen aloittaminen yhdellä 
painalluksella

• Mahdollistaa liitännät useampaan 
alustaan

• Ääniliitettävyys mobiililaitteesta (USB, 
Bluetooth)

• Microsoft Teams- ja Skype for Business 
-sertifioitu neuvottelupuhelin

Pienet ja keskikokoiset neuvotteluhuoneet, joissa 
tarvitaan analoginen neuvottelupuhelujärjestelmä

Keskikokoiset huoneet, joissa tarvitaan järeä 
neuvottelupuhelujärjestelmä ja yksinkertainen 
kosketusliittymä

SOUNDSTATION2TRIO 8500

KOKOUSHUONE 
ÄÄNI

ASIAKKAIDEN SUOSIKKI

KOHDERYHMÄ KOHDERYHMÄ KOHDERYHMÄ 
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• Tukee yhtä näyttöä ja EagleEyen USB-
kameravaihtoehtoja

• Langattoman ja langallisen sisällön 
jakamismahdollisuus

• Nopea käyttöönotto helpon plug-and-play-
toiminnon ansiosta

• Tukee useita videoneuvottelualustoja ja -palveluita 
samaan aikaan

HUOMAUTUS: Vain Poly Trio -neuvottelupuhelusarjan 
kanssa käytettäväksi

• Tukee yksittäistä näyttöä tai kaksoisnäyttöä ja 
EagleEye (HDCI) -lisäkameroita 

• Langattoman ja langallisen sisällön 
jakamismahdollisuus

• Nopea käyttöönotto helpon plug-and-play-
toiminnon ansiosta

• Tukee useita videoneuvottelualustoja ja -palveluita 
samaan aikaan

HUOMAUTUS: Vain Poly Trio 8800:n ja 8500:n 
kanssa käytettäväksi

Pienet ja keskikokoiset huoneet, joissa Poly Trioon 
pitää voida lisätä videota ja sisällönjakamista

Keskikokoiset ja suuret huoneet, joissa Poly Trioon 
pitää voida lisätä videota ja sisällönjakamista

TRIO VISUAL+ TRIO VISUALPRO

KOKOUSHUONE 
TRIO-VIDEOVARUSTEET

KOHDERYHMÄ KOHDERYHMÄ 
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KOKOUSHUONE 
TRIO-VIDEOVARUSTEET

KOKOUSHUONE 
KAMERAT

• Jopa 1080p60:n teräväpiirtokuva

• Ihanteellinen valinta pieniin ja 
keskisuuriin huoneisiin; käyttäjälle 
edullinen etäläsnäolokokemus, joka ei 
edellytä manuaalisia toimenpiteitä

• Seuraa huoneen toimintaa jatkuvasti, 
kehystää osallistujat automaattisesti ja 
tarjoaa vaikuttavaa analyyttista tietoa

Pienet ja keskikokoiset huoneet, joihin halutaan 
puhujan seurantaa ja analytiikkaa

EAGLEEYE PRODUCER

• Uskomattomat yksityiskohdat 
ja luonnolliset värit 1080p60:n 
kuvantarkkuudella

• Optinen 12-kertainen zoomi ja laaja 
katselusäde, jonka panorointi- ja 
kallistustoiminnot tarjoavat 
lisäkattavuutta laadusta tinkimättä

• Helppo asentaa Polyn 
ryhmävideoratkaisuihin tai USB-
kamerana

Keskikokoiset ja suuret huoneet, joissa tarvitaan 
ensiluokkainen puhujaa seuraava kamera

EAGLEEYE DIRECTOR II

KOHDERYHMÄ KOHDERYHMÄ 
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• Asennettu ääniratkaisu ratkaisee akustiset  
haasteet kaikenlaisissa tiloissa, esimerkiksi 
kokoushuoneissa ja auditorioissa 

• Helppo asennus ja asetusten teko jopa erittäin 
suurissa tai monimutkaisissa yhteistyöjärjestelmissä, 
joissa on SoundStructure Studio -määritysohjelmisto 
ja Poly OBAM (suuri äänimatriisi)

• Lyömätön akustisen kaiun poisto (AEC) 
stereokuuntelussa

• Takaisinkytkennän poiston ansiosta mikrofonien, 
puhujien ja kaiuttimien sijoittaminen sekä puheen 
vahvistaminen on joustavampaa

Suuret tilat, joissa tarvitaan edistyneitä, 
määritettävissä olevia neuvottelujärjestelmiä 
akustisesti haastaviin huoneisiin

ÄÄNIRAKENNE

KOKOUSHUONE 
ASENNETTU ÄÄNI

KOHDERYHMÄ 



17SISÄLLYSLUETTELO© 2020 PLANTRONICS, INC.

TYÖPISTEESSÄ

17SISÄLLYSLUETTELO© 2020 PLANTRONICS, INC.
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• Kevyt ja kestävä metallinen pääsanka istuu 
päähän mukavasti ja napakasti

• Keinonahkaiset korvatyynyt taittuvat kokoon 
kuljetusta varten (C3215/C3225)

• Intuitiiviset johtoon integroidut vastaus- 
ja lopetuspainikkeet, mykistys ja 
äänenvoimakkuuden säätö

• Matkapuhelinyhteys USB/USB-C-liitännällä ja 3,5 
mm:n liitännällä (C3215/C3225)

• Tukee Zoomia 

• Muodostaa yhteyden PC- ja Mac-tietokoneisiin 
USB/USB-C-liitännällä, älypuhelimiin ja tabletteihin 
3,5 mm:n liitännällä.

• Intuitiiviset johtoon integroidut vastaus- ja 
lopetuspainikkeet, äänenvoimakkuuden säätö  
ja mykistys

• Dynaaminen taajuuskorjain säätää äänen 
automaattisesti puhelu- ja multimediakäyttöä 
varten

• Microsoft Teams -sertifioitu vuonna 2020 

• Tukee Zoomia

• Aktiivinen melunvaimennus (ANC) vähentää 
taustamelun aiheuttamaa häiriötä

• Uraauurtava puomiton rakenne ja Polyn selkeän 
puheen teknologia 

• Dynaaminen mykistysilmoitus tunnistaa ja 
ilmoittaa, jos mykistys on päällä puhuessasi

• USB-A- tai USB-C-liitäntä

• Microsoft Teams -sertifioitu vuonna 2020 

• Tukee Zoomia

Tietotyöläiset, jotka tarvitsevat tietokonepuheluihin 
lähtötason johdollisen kuulokemikrofonin

Paljon puhelimessa puhuvat tietotyöläiset, 
jotka tarvitsevat johdollisen kuulokemikrofonin 
tietokonepuheluihin

Meluisassa avotoimistossa työskentelevät 
tietotyöläiset, jotka haluavat puomittoman 
(kuuloketyyli) johdollisen kuulokemikrofonin

BLACKWIRE 3200 -SARJABLACKWIRE 5200 -SARJABLACKWIRE 7225

TYÖPISTEESSÄ 
JOHDOLLISET KUULOKEMIKROFONIT

UUTUUS!

KOHDERYHMÄ KOHDERYHMÄ KOHDERYHMÄ 
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• Toimintasäde jopa 120 metriä

• Jopa 12 tuntia puheaikaa  
yhdellä latauksella

• Liitä samaan alustaan jopa neljä 
kuulokemikrofonia

Toimistotyöntekijät, jotka tarvitsevat työtilaa, 
kuulokkeiden liikkuvuutta, laajan toimintasäteen ja 
liitettävyyden pöytäpuhelimeen

Yritys- ja puhelinpalvelukeskusammattilaiset, 
joiden täytyy muodostaa yhteys pöytäpuhelimiin, 
tietokoneisiin ja/tai mobiililaitteisiin

SAVI 7200 OFFICE -SARJASAVI 8200 OFFICE- JA UC -SARJAT

TYÖPISTEESSÄ 
LANGATON DECT-KUULOKEMIKROFONI

UUTUUS! UUTUUS!

• Ainoa DECT™-kuulokemikrofoni, jossa on 
aktiivinen melunvaimennus (Savi 8220)

• Sertifioitu virallisiin DECT™ Forumin 
turvallisuusstandardeihin

• Melua vaimentava mikrofoni, jossa on 
ympäristön äänten rajoitustoiminto

• Uusin DECT™-teknologia tukee 
laajakaistaääntä ilman vaikutusta 
käyttäjätiheyteen

• Microsoft Teams -sertifioitu vuonna 2020

• Tukee Zoomia

Sopii myös käyttöön ASIAKASPALVELUSSASopii myös käyttöön ASIAKASPALVELUSSA

KOHDERYHMÄ KOHDERYHMÄ 
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• Aktiivinen melunvaimennus (ANC) auttaa 
poistamaan meluisan ympäristön äänet

• Älykkäät anturit reitittävät ja 
vaimentavat puheluita automaattisesti 
sekä vastaavat niihin automaattisesti

• Hi-fi-stereoääni luo mukaansatempaavan 
kokemuksen

• Dynaaminen mykistysilmoitus ilmoittaa, 
jos mykistys on päällä puhuessasi

• Microsoft Teams -sertifioitu vuonna 2020

• Tukee Zoomia 

Sopii myös MATKAKÄYTTÖÖN

Toimistoammattilaiset, jotka tarvitsevat 
ensiluokkaisen Bluetooth-stereokuulokemikrofonin

VOYAGER FOCUS UC

TYÖPISTEESSÄ 
LANGATON BLUETOOTH-KUULOKEMIKROFONI

• Saatavilla kahdessa tyylissä: hi-fi-stereo  
tai mono

• Joustava mikrofonin puomi ja ergonominen 
muotoilu sopivat pitkäaikaiseen käyttöön

• Luokan 1 Bluetooth®-laitteen kanssa 
käytettäessä voit liikkua vapaasti jopa 30 
metrin etäisyydellä tukiasemasta

• Jopa 12 tunnin puheaika ja jopa 15 tunnin 
valmiusaika

• Microsoft Teams -sertifioitu vuonna 2020 

• Tukee Zoomia

Sopii myös MATKAKÄYTTÖÖN

Toimistossa työskentelevät ammattilaiset, jotka 
ovat jatkuvasti liikkeessä toimistolla ja vastaavat 
puheluihin sekä tietokoneella että mobiililaitteilla

VOYAGER 4200 UC -SARJA

ASIAKKAIDEN SUOSIKKI

KOHDERYHMÄ KOHDERYHMÄ 
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• Yhdistä pöytäpuhelin, PC-/MAC-tietokone tai 
matkapuhelin Bluetoothilla

• Jopa 91 metrin toimintasäde (näkölinjalla) 
Luokan 1 Bluetooth-teknologiaa käytettäessä

• Vaihtoehtona uusin USB-C- tai nykyinen USB-
A-Bluetooth-yhteys

• Pysy yhdistettynä koko päivä  
lataustelineen avulla

• Microsoft Teams -versioissa on Teams-painike

• Microsoft Teams -sertifioitu vuonna 2020

• Yhdistä pöytäpuhelin, PC-/MAC-tietokone tai 
matkapuhelin Bluetoothilla

• Jopa 75 metrin toimintasäde (näkölinjalla) 
Luokan 1 Bluetooth-teknologiaa käytettäessä

• Vaihtoehtona uusin USB-C- tai nykyinen USB-
A-Bluetooth-yhteys

• Pysy yhdistettynä koko päivä  
lataustelineen avulla

• Microsoft Teams -versioissa on Teams-painike

• Microsoft Teams -sertifioitu vuonna 2020

Toimistossa tai aina liikkeessä olevat ammattilaiset, 
jotka haluavat osallistua puheluihin kädet vapaina 
ilman toimiston häiriötekijöitä

Toimistotyöntekijät tai aina liikkeellä olevat 
ammattilaiset, jotka haluavat osallistua puheluihin 
kädet vapaina toimistossa ja sen ulkopuolella

VOYAGER 4200 OFFICE -SARJAVOYAGER 5200 OFFICE -SARJA

TYÖPISTEESSÄ 
LANGATON BLUETOOTH-KUULOKEMIKROFONI

KOHDERYHMÄ KOHDERYHMÄ 
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• Suunniteltu mobiili edellä -käyttäjälle 
toimivaksi tukikohdaksi

• Sisäänrakennetun valintanäppäimen sekä 
kuulokemikrofoni-, kaiutinpuhelin- ja 
luurimikrofonivaihtoehtojen tarjoamaa 
käyttömukavuutta

• Matkapuhelimen monen käämin 
langattomat ja johdolliset latausratkaisut

• Microsoft Teams -painike

Mobiili edellä -ammattilaiset, joiden täytyy 
pystyä soittamaan tai lataamaan laitteita 
helposti työpisteessä

POLY ELARA 60 -SARJA

TYÖPISTEESSÄ 
MATKAPUHELINASEMA

UUTUUS!

KOHDERYHMÄ 
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• Nelilinjainen, perustason IP-pöytäpuhelin, 
jossa on värinäyttö

• Palkittu äänentoisto, jossa on Poly HD 
Voice- ja Poly Acoustic Fence -toiminnot

• Tukee USB- ja RJ9-liitännällä yhdistettyjä 
kuulokemikrofoneja

• 10/100/1000 Ethernet -kaksoisportit ja 
Wi-Fi-tuki sekä OBiWiFi5G USB -sovitin

Toimistotyöntekijät, asiakaspalvelijat ja myyjät, jotka 
tarvitsevat luotettavan johdollisen puhelimen

VVX 250

TYÖPISTEESSÄ 
IP-PUHELIMET

• 12-linjainen tehokas IP-pöytäpuhelin, 
jossa on värinäyttö 

• Palkittu äänentoisto, jossa on Poly HD 
Voice- ja Poly Acoustic Fence -toiminnot

• Tukee USB- ja RJ9-liitännällä yhdistettyjä 
kuulokemikrofoneja

• 10/100/1000 Ethernet -kaksoisportit ja 
Wi-Fi-tuki sekä OBiWiFi5G USB -sovitin

Tietotyöläiset ja esimiehet, jotka soittavat kohtalaisen 
paljon puheluita, tai pienet toimistot, joissa halutaan 
monilinjaiset avainjärjestelmän kokoonpanot

VVX 450

• Kuusilinjainen keskitason IP-
pöytäpuhelin, jossa on värinäyttö 

• Palkittu äänentoisto, jossa on Poly HD 
Voice ja Poly Acoustic Fence

• Tukee USB- ja RJ9-liitännällä yhdistettyjä 
kuulokemikrofoneja

• 10/100/1000 Ethernet -kaksoisportit ja 
Wi-Fi-tuki sekä OBiWiFi5G USB -sovitin

Tietotyöläiset, joiden työ vaatii luotettavaa yhteyttä ja 
jotka soittavat kohtalaisen paljon puheluita

VVX 350

ASIAKKAIDEN SUOSIKKI

KOHDERYHMÄ KOHDERYHMÄ KOHDERYHMÄ 
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• 12-linjainen yritystason IP-väripuhelin, 
joka tukee 48 linjaa, jopa 6 SIP-tiliä

• Laaja 5 tuuman eloisa värinäyttö tarjoaa 
visuaalista tietoa yhdellä silmäyksellä

• Sisäänrakennettu 2,4 GHz:n ja 5 GHz:n 
802.11 ac Wi-Fi

• Laajenna korkealaatuisia äänipuheluita 
langattomiin kuulokemikrofoneihin tai 
mobiililaitteeseen

• Google Voice for G Suite -sertifioitu

Tietotyöläiset tai hallintohenkilöstö, jotka soittavat 
paljon puheluita

OBI 2182

TYÖPISTEESSÄ 
IP-PUHELIMET

• Kaksilinjainen lähtötason IP-
pöytäpuhelin, jossa on Poly HD Voice- ja 
Poly Acoustic Fence -toiminnot

• Tukee RJ9-liitännällä yhdistettyjä 
kuulokemikrofoneja (ei USB)

• 1 x 10/100 Ethernet -portti

• Mukana tulee pöytäteline/seinäkiinnike

• Google Voice for G Suite -sertifioitu

Hotellien auloissa ja muissa yleisissä tiloissa puhuvat 
henkilöt, jotka käyttävät puhelinta harvoin ja 
tarvitsevat luotettavan ääniyhteyden

VVX 150

• Laajennettava ratkaisu, joka tukee jopa 
10 luurimikrofonia tukiasemaa kohden, 8 
linjaa ja 8 samanaikaista puhelua

• Pöytäpuhelimen ominaisuudet 
kannettavassa laitteessa 

• Jopa 10 tuntia puheaikaa,  
jopa 100 tuntia valmiusaikaa

• Langaton toimintasäde jopa 50 metriä 
sisällä ja jopa 300 metriä ulkona

• Google Voice for G Suite -sertifioitu

Liikkuvat työntekijät, jotka tarvitsevat ympäri 
toimistoa kaikki työpuhelimen toiminnot

VVX D230

KOHDERYHMÄ KOHDERYHMÄ KOHDERYHMÄ 
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TYÖPISTEESSÄ 
MEDIAPUHELIMET

• Natiivi Microsoft Teams -tuki; Skype for 
Business ja OpenSIP tulossa vuonna 
2020

• Käännettävää jalustaa voi käyttää 
työpöydällä tai seinäkiinnitykseen

• 5 tuuman LCD-monikosketusnäyttö; 1 x 
tyypin A USB-portti

• Wi-Fi- ja Bluetooth-tuki valinnaisen USB-
käyttöavaimen kautta

• Microsoft Teams -sertifioitu vuonna 2020

• 5 tuuman LCD-monikosketusnäyttö,  
2 USB-porttia (tyyppi A ja tyyppi C), 
sisäänrakennettu Bluetooth 

• Microsoft Teams -painike 

• Valitsemasi luurimikrofonimalli tai ei 
luurimikrofonimallia kuulokemikrofonin 
kanssa käytettäväksi

• 7 tuuman LCD-monikosketusnäyttö, 
2 USB-porttia (tyyppi A ja tyyppi C), 
sisäänrakennettu Bluetooth ja Wi-Fi 

• Microsoft Teams -painike 

• Valitsemasi luurimikrofonimalli tai ei 
luurimikrofonimallia kuulokemikrofonin 
kanssa käytettäväksi

• Microsoft Teams -sertifioitu vuonna 2020

Yleisen tilan tai lähtötason puhelin  
Microsoft Teamsin käyttöön

Tietotyöläiset, jotka tarvitsevat natiivin 
Microsoft Teams -puhelimen

Esimiehet ja johtajat, jotka haluavat natiivin 
Microsoft Teams -puhelimen ja suuren näytön

CCX 400CCX 500CCX 600

UUTUUS! UUTUUS! UUTUUS!

KOHDERYHMÄ KOHDERYHMÄ KOHDERYHMÄ 
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MATKASSA MUKANA 
LANGATON BLUETOOTH-KUULOKEMIKROFONI
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MATKASSA MUKANA 
LANGATON BLUETOOTH-KUULOKEMIKROFONI

• Mukava koko päivän, hillitty tyyli

• Selkeää ja ammattimaista viestintää

• Yhteysvaihtoehdot (pöytäpuhelin, PC/Mac tai 
matkapuhelin) toimivat käyttäjien tavoin 

• Kannettava latauskotelo matkalatausta varten

• Microsoft Teams -sertifioitu vuonna 2020 

• Tukee Zoomia

• Puomittomassa mallissa on neljä suuntaamatonta 
mikrofonia ja aktiivinen melunvaimennus (ANC)

• Mukavat korvanapit tuottavat hifi-stereoääntä

• Niskapanta ilmoittaa saapuvasta puhelusta 
värisemällä

• Muodostaa laiteparin jopa kahdeksan laitteen 
kanssa ja muodostaa yhteyden kahteen 
laitteeseen samaan aikaan

• Microsoft Teams -sertifioitu vuonna 2020 

• Tukee Zoomia

• Puomittomat, kahden laiteparin suuntaamattomat 
mikrofonit, joissa on parannettu digitaalinen 
signaalinkäsittely (DSP)

• Kahden tilan aktiivisen melunvaimennuksen 
(ANC) ansiosta voit valita haluamasi 
melunvaimennustason

• Älykkäät anturit reitittävät ja vaimentavat 
puheluita automaattisesti sekä vastaavat niihin 
automaattisesti

• Microsoft Teams -sertifioitu vuonna 2020 

• Tukee Zoomia

Sopii myös käyttöön TYÖPISTEESSÄSopii myös käyttöön TYÖPISTEESSÄ

Liikkuvat ammattilaiset, jotka tarvitsevat hillityn 
kannettavan Bluetooth-kuulokemikrofonin

Toimisto- ja etätyöntekijät, jotka tarvitsevat 
mukavan Bluetooth-niskasangan ja -korvanapit

Ammattilaiset, jotka työskentelevät häiritsevässä 
ympäristössä, liikkeellä ollessaan tai toimistossa

VOYAGER 5200 UCVOYAGER 6200 UCVOYAGER 8200 UC

ASIAKKAIDEN SUOSIKKI

KOHDERYHMÄ KOHDERYHMÄ KOHDERYHMÄ 



28SISÄLLYSLUETTELO© 2020 PLANTRONICS, INC.

• Plug-and-play-toiminnon USB-liitäntä, 
jossa on kätevä johdonhallinta

• Upea täysin kaksisuuntainen ääni, 
joka kattaa huoneen 360-asteisesti, ja 
dynaaminen vaimennushälytys

• Kompakti ja kannettava, mukana tulee 
kantolaukku

• Microsoft Teams -versiossa on Microsoft 
Teams -painike

• Microsoft Teams -sertifioitu vuonna 2020

• Tukee Zoomia

• Plug-and-play-toiminnon USB-liitäntä tai 
3,5 mm:n kaapeliyhteys, jossa on kätevä 
johdonhallinta

• Upea täysin kaksisuuntainen ääni, 
joka kattaa huoneen 360-asteisesti, ja 
dynaaminen vaimennushälytys

• Kompakti ja kannettava, mukana tulee 
kantolaukku

• Microsoft Teams -sertifioitu vuonna 2020

• Tukee Zoomia

Etätyöntekijät, jotka tarvitsevat plug-and-play-
toiminnon USB-kaiutinpuhelin

Teiden soturit, jotka tarvitsevat kevyen ja  
joustavan kaiutinpuhelimen

CALISTO 3200CALISTO 5200

MATKASSA MUKANA 
KAIUTINPUHELIMET

KOHDERYHMÄ KOHDERYHMÄ 
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MATKASSA MUKANA 
KAIUTINPUHELIMET

ASIAKASPALVELU
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ASIAKASPALVELU

• Huippuluokan alumiiniliitokset; varren 
yhtenäinen rakenne

• Merkit, joiden avulla varren saa asetettua 
optimaaliseen asentoon

• Korkealaatuinen laajakaistan äänituki, 
jossa on SoundGuard®-kuulosuojaus

• Ääniputkiversio saatavilla

• Pidennettävä varsi, joka maksimoi äänen 
poiminnan ja melunvaimennuksen

• Ensiluokkaisten materiaalien ansiosta 
se on vahva ja tarjoaa mukavuutta koko 
päiväksi

• Korkealaatuinen laajakaistastereon 
äänituki ja SoundGuard® DIGITAL 
-kuulosuojaus

Puhelinpalvelukeskuksen työntekijät, jotka 
tarvitsevat kokopäiväiseen käyttöön sopivan 
kuulokemikrofonin

Puhelinpalvelukeskuksen työntekijät, jotka 
tarvitsevat kokopäiväiseen käyttöön sopivan 
ensiluokkaisen kuulokemikrofonin

ENCOREPRO 500 -SARJAENCOREPRO 700 -SARJA

• Puhelun ohjaimet ja nopea lopetus 
tekevät poistumisesta helppoa

• Melun ja kaiun poiston ansiosta 
keskustelut ovat parempia ja selkeämpiä

• Ladattavat laiteohjelmistopäivitykset

Kuulokemikrofonien yhdistäminen tietokoneen 
puhelinohjelmistoihin puhelinpalvelukeskuksissa

DA-SARJAN USB-VAHVISTIN

KOHDERYHMÄ KOHDERYHMÄ KOHDERYHMÄ 
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IT-TYÖKALUT
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• Yksinkertaista Polyn ääni- ja 
videolaitteiden käyttöönottoa ja hallintaa

• Seuraa toimintaa ja tee vianmäärityksiä 
missä tahansa

• Voit luottaa turvallisiin, skaalattaviin ja 
vikasietoisiin palveluihin

• Nauti joustavuudesta ja matalammista 
kustannuksista siirtymällä 
pilviarkkitehtuuriin 

• Hyödynnä lisälaitetoimituksia, jotka 
varmistavat yhdenmukaisen toiminnan ja 
käyttäjäkokemuksen

• Etävianmääritys säästää aikaa ja rahaa 
samalla kun se parantaa  
asiakastyytyväisyyttä 

• Nauti siitä tiedosta, että  
ratkaisu on turvallinen, skaalattava  
ja vikasietoinen 

• Hanki tietoja

• Helpota kuulokemikrofonien hallintaa  
ja omaksumista

• Etävianmääritys

Yritykset, joiden täytyy hallita Polyn ääni- ja 
videolaitteita

Palveluntarjoajat, jotka tarjoavat asiakkaille 
Polyn pöytä- ja neuvottelupuhelulaitteiden 
huolellista hallintaa

IT-tiimit, joiden täytyy hallita kuulokemikrofoneja 
etänä

POLYCOM-LAITEHALLINTA 
PALVELU YRITYKSILLE

POLYCOM-LAITEHALLINTA 
PALVELU PALVELUNTARJOAJILLE

PLANTRONICS MANAGER PRO

IT-TYÖKALUT 
HALLINTATYÖKALUT

KOHDERYHMÄ KOHDERYHMÄ KOHDERYHMÄ 
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• Joustava käyttöönotto 
laitteistopalvelimilla, yksityisessä 
pilvessä tai näiden yhdistelmässä

• Helppo lisensointi, joka skaalautuu  
tarpeisiisi 

• Sisältää työpöytä-, mobiili- ja 
verkkoasiakasohjelmat, jotta 
käyttäjät voivat muodostaa yhteyden 
saumattomasti missä tahansa

Siltauksen, hallinnan, palomuurin läpäisyn ja 
analytiikan avulla voit hallita tietokeskustasi 
täysin

REALPRESENCE CLARITI

IT-TYÖKALUT 
YHTEISTYÖOHJELMISTO

KOHDERYHMÄ 
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IT-TYÖKALUT 
YHTEENTOIMIVUUS

• Pilvipohjainen 
videoyhteentoimivuuspalvelu tai 
RealPresencen hyödyntäminen  
Clariti-yhteistyöinfrastruktuuri

• Tarjoaa Outlook-kalenterien kautta 
liitettävyyttä standardipohjaisista 
videopäätepisteistä Microsoft Teamsin 
kokouksiin

• Sallii asiakkaiden hyödyntää olemassa 
olevia videokohteita ja siirtyä Microsoft 
Teamsiin

Organisaatiot, joiden täytyy yhdistää 
standardipohjaisia videolaitteita Microsoft 
Teamsiin ja Skype for Businessiin

REALCONNECT

KOHDERYHMÄ 
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TUKI & 
      PALVELUT

35SISÄLLYSLUETTELO© 2019 PLANTRONICS, INC.
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TUKIPALVELUT

• Laajennettu virtuaalisten asiantuntijoiden 
tiimi

• Hyödynnä UC&C-asiantuntijoiden 
kokemusta

• Suunnittele optimaalinen ratkaisu ja 
pienennä käyttöönoton riskejä

• Tue omaksumista organisaation sisällä

Tietotekniikkajohtajat, jotka tarvitsevat apua 
saadakseen kaiken irti UC-päätepisteistä, 
kokoushuoneista ja yhteistyöverkostosta

KONSULTOINTI

• Kattava tekninen 8/5- ja 24/7-tuki

• Ohjelmistopäivitykset, kun ne julkaistaan

• Osien vaihto ennakkoon

• Asiakkaiden tarpeita vastaavat tukivaihtoehdot

• Saumaton käyttöönotto tuotantoympäristöön

• Yhden lähteen ratkaisu sujuvaan ja 
ongelmattomaan käyttöönottoon

• Nopeuta sijoitetun pääoman tuottoa 
yhteistyöratkaisun nopealla asennuksella, 
käyttöönotolla ja yhdistämisellä

Tietotekniikkajohtajat ja tietohallintopäälliköt, 
jotka ovat vastuussa yhteistyöratkaisuista

Tietotekniikkajohtajat, jotka haluavat apua Poly-
ratkaisujen asentamisessa tai siirtämisessä

TUKIKÄYTTÖÖNOTTO

KOHDERYHMÄ KOHDERYHMÄ KOHDERYHMÄ 
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• Palvelupaketti, joka tukee parempaa 
suunnittelua, kuulokemikrofonien 
käyttöönottoa, omaksumista, 
pitkäikäisyyttä ja korvaamista

• Minimoi häiriöt työtiloissa 
tiheysanalyysilla

• Sujuva asennus ja käyttöönotto sekä 
avustusta loppukäyttäjälle, jotta 
omaksuminen ja tuottavuus tehostuu

• Maksimoi kuulokemikrofonin käyttöikä ja 
hallitse varastoa tarkasti

• Seuraa ja hallitse yhteistyöratkaisun 
tehokkuutta etänä

• Tarjoa ennustettavissa olevaa 
verkoston luotettavuutta, saatavuutta 
ja turvallisuutta tehtäväkriittiselle 
yhteistyöratkaisulle

• Microsoft Teams Services ja  
siirtyminen Skype for Businessista  
tai Legacy PBX:stä Microsoft Teamsiin

• Globaali kattavuus 24/7

Tietotekniikka-ammattilaiset ja -johtajat, jotka 
pyrkivät maksimoimaan kuulokemikrofonisijoituksen 
arvon

Tietotekniikkajohtajat, jotka haluavat ulkoistaa UC-
ratkaisujen isännöinnin ja päivittäisen hallinnan

KUULOKEMIKROFONIPALVELUT HALLINNOIDUT YRITYSPALVELUT

• Optimoi Poly-infrastruktuuriratkaisut, 
jotta ne toimivat mahdollisimman 
tehokkaasti

• Käyttöönoton nopeuttaminen ja 
tehokkuuden optimointi auttavat 
maksimoimaan UC&C-investoinnin arvon

• Käytä ammattimaisia päivitystoimintoja, 
joilla on minimaalinen vaikutus ratkaisun 
käyttöön

• Käyttövalmiit yrityssovellukset 
parantavat loppukäyttäjän tuottavuutta 
ja virtaviivaistavat hallintotehtäviä

Tietotekniikkajohtajat, jotka haluavat varmistaa, että 
UC-ympäristöt toimivat mahdollisimman tehokkaasti

OPTIMOINTIPALVELUT

TUKIPALVELUT

KOHDERYHMÄ KOHDERYHMÄ KOHDERYHMÄ 
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Poly 
Keilaranta 17-19, C-Talo 
02150 Espoo, Finland

Tel: +358440999080

Kysymykset: poly.com/contact

Osto: poly.com/contact-sales

Lue lisää verkossa: poly.com

Poly-sijainnit ympäri maailmaa: poly.com/office-locations

http://www.poly.com/contact
http://www.poly.com/contact-sales
http://www.poly.com
http://www.poly.com/office-locations

