
 

Hasznos kiegészítők Yealink SIP asztali és konferenciatelefonokhoz, IP DECT készülékekhez 

IP konferenciatelefonok 

Kiegészítő Felhasználási kör Milyen készülékekhez használható? 

BT40 v. BT41 
Bluetooth dongle 

Bluetooth fejbeszélőkkel is használhatja egyes Yealink SIP asztali telefonjait. 
Mivel sok Bluetooth fejbeszélő több készülékhez is párosítható egyszerre, így 
egy jól megválasztott headsettel asztali és mobil készülékét is használhatja. 
Vásárolható professzionális mono vagy duo Bluetooth headset is, a vezetékes 
és a DECT fejbeszélőkhöz hasonló kivitelben.  

SIP-T27G/ T29G/ T46G/ T48G/ T41S/ 

T42S/ T46S/ T48S/ T53 
 

WF40 WiFi dongle 
Meglévő WiFi hálózaton is használható asztali SIP telefon – például olyan 
épületekben vagy helyiségekben, ahol a kábelezés probléma (pl. műemlék 
épület, burkolt felületek) vagy nagyon költséges. 

SIP-T27G/ T29G/ T46G/ T48G/ T41S/ 
T42S/ T46S/ T48S/ T52S/ T54S/ T53 

(megfelelő verziók) 

 

DDK10 DECT dongle Olyan épületekben vagy helyiségekben is használható asztali SIP telefon, ahol 
a kábelezés probléma (pl. műemlék épület, burkolt felületek) vagy nagyon 
költséges. A DECT kapcsolat lényegesen nagyobb hatótávolságot biztosít 
(épületben akár 50 m), mint a WiFi, és stabilabb a működés. 

A Yealink T5 sorozat készülékei ezzel az adapterrel DECT bázisállomásként 
működnek, W52/W53/W56 hordozható készülékekkel (akár 4 db –bal is) 
használhatók. Ideális választás például asszisztenseknek, diszpécsereknek, 
étteremben, stb. 

SIP-T41S/ 42S  

(végpontként) 
 

T53/ T53W/ T54W/ T57W/ T58A/ VP59 

(bázisállomásként) 

 

EHS36 fejbeszélő adapter A vezeték nélküli fejbeszélők közül a DECT rendszerű típusok nyújtják a 
legnagyobb hatótávolságot és a legjobb hangminőséget, így az asztali 
készülékektől nagyobb távolságra is el lehet menni. A hívások felvétele és 
bontása csak akkor végezhető a DECT fejbeszélők gombjával, ha a készülék és 
a fejbeszélő támogatja az EHS (Electronic Hook Switch) funkciót. Ez az adapter 
a készülékhez csatlakoztatva biztosítja az EHS funkciót. 

SIP-T48S/ T48G/ T46S/ T46G/ T42S/ 
T42G/ T41S/ T41P/ T40G/ T40P/ T29G/ 

T27G/ T27P 

(Jabra, Plantronics és Sennheiser 
fejbeszélőkkel gyártó által tesztelve, 

más gyártmánynál tesztelni szükséges.) 

 

CAM50 kamera 
Utólag is megvásárolható kamera, amely a Yealink SIP-T58 készülékhez 
csatlakoztatható, így a készülék egy felső kategóriás vezetői készülékből 
videotelefonná is válik. 

SIP-T58 
 



 

IP konferenciatelefonok 

Kiegészítő Felhasználási kör Milyen készülékekhez használható? 

CPN10 PSTN adapter A CPN10 adaptert a Yealink CP920 IP (SIP) konferenciatelefonhoz 
csatlakoztatva analóg telefon melléken vagy fővonalon is használhatja. Ha még 
hagyományos telefonközpontja van (vagy nincsen telefonközpontja, csak 
analóg fővonalai vagy ISDN2 fővonalai NT -vel), akkor addig is használhatja a 
konferenciatelefont, amíg nem történik meg az átállás IP rendszerre vagy IP 
Center szolgáltatásra. Az adapter nagyon kedvező áron kapható, így akár azért 
is érdemes lehet beszerezni, hogy minél több szobában használható, 
univerzális konferenciatelefonnal rendelkezzen. 

Yealink CP920 

 

IP DECT hordozható telefonok 

Kiegészítő Felhasználási kör Milyen készülékekhez használható? 

W53 védőtok Az IP65 védettségű, ún, ipari DECT készülékek drágák, jellemzően 100eFt 
feletti nettó áron kaphatók. 

Ez a védőtok olyan anyagból készült, és úgy tervezték, hogy por, fröccsenő víz, 
pára és kisebb ütésektől is megvédje a W53H készüléket. Bár hivatalosan ettől 
nem lesz IP65 védettségű a készülék, de kedvező áron jelentős védelemmel 
ruházza fel hordozható telefonját. 

Yealink W53H hordozható 
IP DECT telefon 

 

RT30 ismétlő (repeater) Az egycellás IP DECT rendszer bázisállomásaival típustól függően 5-8 
hordozható készülék is használható. Ha ezeket a készülékeket a 
bázisállomástól nagyobb távolságra is használni akarja, akkor ismétlővel a 
bázisállomás hatósugara kiterjeszthető, mivel egymás után elhelyezve akár két 
RT30 –at is használhat, illetve csillag topológiát alakíthat ki. 

Yealink W52P, W56P,  
W60B (W60P), W53P 

 

DDK10 DECT dongle 

A Yealink T5 sorozat asztali készülékei ezzel az adapterrel DECT 
bázisállomásként működnek, W52/W53/W56 hordozható készülékekkel (akár 
4 db –bal is) használhatók. Ideális választás például asszisztenseknek, 
diszpécsereknek, étteremben, stb. 

T53/ T53W/ T54W/ T57W/ T58A/ VP59 
(bázisállomásként) 

 

 


