
Dados Técnicos

Cisco TelePresence 3000 

A solução Cisco® TelePresence Meeting recria a experiência de uma reunião frente a
frente pela rede, permitindo que os usuários interajam e colaborem de uma forma sem
precedentes. Os pontos terminais do Cisco TelePresence Meeting consistem em dois
modelos: o Cisco TelePresence 1000, projetado para reuniões de pequenos grupos e
conversas diretas, e o Cisco TelePresence 3000, para reuniões de grupos maiores. Esses
pontos terminais funcionam em conjunto com o software Cisco TelePresence Manager,
que possibilita um agendamento e configuração de chamadas mais simples. Este folheto
de dados técnicos discute o Cisco TelePresence 3000.            

VISÃO GERAL DO PRODUTO

A solução Cisco TelePresence Meeting combina imagens de vídeo em tamanho real, com vídeo
de definição ultra-elevada (720p e 1080p), áudio espacial, um ambiente especialmente projetado
e elementos interativos para criar a sensação de estar “em pessoa” com os participantes em
locais remotos. Esta solução simples e fácil de usar permite que os
participantes concentrem a atenção na reunião, não na tecnologia, e se comuniquem de forma
natural e eficaz. O software Cisco TelePresence Manager integra-se ao groupware da empresa
e ao Cisco Unified CallManager, portanto o agendamento é fácil como enviar um convite de
calendário e as chamadas são ativadas pressionando-se um único botão no telefone da sala de
reunião.   
   
O Cisco TelePresence 3000 inclui três telas de plasma de 65 polegadas; com múltiplos canais
separados, áudio espacial com cancelamento de eco por canal; microfones; iluminação;
Ethernet e portas de alimentação nas pernas da mesa e uma mesa de qualidade profissional
capaz de acomodar seis pessoas de cada lado (uma mesa “virtual” para 12 participantes).
Também inclui vários codecs e câmeras de alta definição, todos especialmente ajustados para
um ambiente de grupo grande visando otimizar a experiência de usuário.    
  
    APLICAÇÕES

O Cisco TelePresence 3000 é ideal para reunião de grupos grandes, e acomodam
confortavelmente até 12 participantes em torno de uma mesa virtual. As imagens em tamanho
real e a incrível definição permitem que os usuários vejam cada expressão, enquanto a
qualidade do áudio de CD permite que eles ouçam cada palavra. E o software Cisco
TelePresence Manager facilita o agendamento e a ativação das chamadas com um único
pressionamento de um botão no telefone. A integração à rede altamente disponível da Cisco
oferece confiabilidade, qualidade de serviço e segurança, proporcionando a confiança
necessária para adotá-la tanto em reuniões internas como em reuniões com clientes.
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PRINCIPAIS RECURSOS E BENEFÍCIOS

O Cisco TelePresence 3000 oferece aos usuários as características e benefícios a seguir:

• Imagens de alta definição em tamanho real O sistema oferece suporte a 720p e 1080p, com
  imagens em tamanho real dos participantes na ponta oposta, em três telas de plasma de 65
  polegadas.
• Grupo de câmeras de alta definição especialmente projetadas A câmera fixa fornece imagens
  de alta qualidade e alta definição da sala inteira, sem necessidade de operação do usuário.
  Ela foi projetada para trabalhar bem com a iluminação normal da sala de conferência e permitir
  contato direto, olho no olho, entre os usuários. 
• Áudio espacial Áudio separado em múltiplos canais pode ser ouvido da esquerda, da direita e do
  centro da mesa, de forma que o som venha da mesma direção da pessoa que está falando. Também
  permite acompanhar a voz se um participante se movimentar em torno da mesa. O áudio full-duplex
  é muito sensível e capaz de captar até mesmo comentários em baixo volume, e não tem latência
  perceptível para conversação natural. Filtros de interferência cuidadosamente projetados nos
  microfones eliminam a interferência de dispositivos móveis.
  cuidadosamente projetados nos microfones eliminam o feedback irritante de dispositivos móveis.
• Ambiente otimizado Condições ambientais devidamente projetadas fornecem iluminação
  apropriada e tratamento de som, além de uma mesa de qualidade profissional, onde 6 pessoas
  podem se sentar confortavelmente de cada lado (mesa virtual para 12 participantes). O projeto
  de mesa exclusivo também possui portas de alimentação e Ethernet em cada perna da mesa,
  eliminando a necessidades dos usuários buscarem conexões de força e rede durante a reunião,
  e um projetor para exibição conveniente de gráficos de PC no painel abaixo das telas de plasma.    
• Simplicidade de programação e ativação de chamadas Integração com groupware da empresa
  torna a programação do Cisco TelePresence Meetings tão fácil quanto enviar outro convite de
  calendário.  Na hora da reunião, as informações são encaminhadas para o visor do telefone na
  sala de reunião através da integração com o Cisco Unified CallManager, permitindo que eles
  ativem sua chamada com o toque de um botão.  
• Confiabilidade Integração com a rede ajuda a garantir alta disponibilidade, segurança e
  qualidade de serviço para uma experiência ótima em cada chamada.   
• Conexões periféricas Uma entrada de conector de vídeo secundário de alta definição permite
  que periféricos como câmeras certificadas de terceiros sejam incorporadas ao sistema. 

A tabela 1 lista mais características do Cisco TelePresence 3000.
Tabela 1.     Características e benefícios do cisco telepresence 3000

Función Descrição

Diretórios O Cisco TelePresence 3000 permite até 40 entradas em um serviço de diretório de discagem
direta conveniente para conexões a outros sistemas TelePresence da Cisco.  

Configurações A interface baseada na Web permite que os administradores façam o login com segurança no
sistema com um nome de usuário e senha que lhes permitam configurar e fazer alterações no
Cisco TelePresence Manager e no TelePresence do Cisco Unified CallManager.

Serviços de agendamento O Cisco TelePresence 3000 permite agendamento por email e oferece serviços de
agendamento através de um aplicativo da Web no Telefone IP Unificado 7970G. Este recurso
exige que o servidor Cisco TelePresence Manager seja instalado e configurado para funcionar
com seus aplicativos de calendário e email.

Mute (Sem som),
Hold (Em espera)

O Cisco TelePresence 3000 oferece as funções Mute e Hold.

Switch Gigabit Ethernet El switch interno Cisco Gigabit Ethernet permite establecer una conexión directa con una red
Ethernet 10/100/1000 BASE-T a través de una interfaz RJ-45 con conectividad LAN simple
para el sistema Cisco TelePresence, un teléfono IP 7970G de Comunicaciones Unificadas de
Cisco y una PC conectada a Ethernet. El administrador del sistema puede designar redes
VLAN (802.1Q) separadas para la PC y los teléfonos IP de Cisco, con lo cual se ofrece mayor
seguridad y confiabilidad del tráfico de voz y datos. El sistema Cisco TelePresence 3000 
incluye puertos Ethernet y de alimentación de energía en las patas de la mesa para que
puedan participar otros usuarios en la mesa de reunión.    
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Botões de discagem Esses botões permitem discagem manual ou por agenda de endereço.

PoE Power para câmeras
de alta definição e
telefone IP unificado
7970G da Cisco

As câmeras de alta definição Cisco e o receptor do telefone IP Unificado da Cisco 7970G
recebem alimentação da LAN do switch Cisco IEEE 803.3af Power over Ethernet (PoE)
incorporado ao codec do Cisco TelePresence.   

Toques O Cisco TelePresence 3000 oferece suporte ao tom de toque padrão e a um sinal de
ocupado para operação do sistema e notificação de usuário.

Recursos ADA O discador está em conformidade com o ADA (Americans with Disabilities Act) no
Telefone IP Unificado da Cisco 7970G.

Suporte do Protocolo de
Sinalizalização 

O Cisco TelePresence 3000 oferece suporte a SIP (Session Initiation Protocol) no Cisco
Unified CallManager 5.1(4)a e posterior.

Suporte a codec de áudio Codecs de compactação de áudio de G.711 e AAC-LD estão disponíveis.

Opções de configuração A atribuição de endereços IP pode ser estaticamente configurada ou configurada
através da interface na Web do administrador Cisco TelePresence.

Especificação de
iluminação

Inclui conjunto de iluminação integrada. 

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO

As Tabelas 2 a 5 listam especificações para o Cisco TelePresence 3000.

Tabela 2.     Especificações do produto

Tabela 3.     Especificações de vídeo.

Compatibilidade do produto Servidor de Convergência de Mídia Cisco 7800 Series (para Cisco Unified
CallManager), Telefone IP Unificado Cisco 7970G

Compatibilidade de software Cisco Unified CallManager 5.1(4)a; Microsoft Internet Explorer 6.0

Protocolos Cisco Discovery Protocol, SIP, IP, Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP),
Protocolo Secure Shell (SSH), 802.1p/q, RTP

Conectividade Ethernet (1 LAN, conexão RJ-45 – 100/1000m), switch Ethernet de 4 portas interno,
Conector de Vídeo de Alta Definição (soquete e cabo) 

Interfaces de programação Interface de usuário baseada na Web; a atribuição de endereços IP pode ser
estaticamente configurada ou configurada através da interface da Web do
administrador do Cisco TelePresence.

Dimensões físicas Requisito mínimo de 2,4 m x 4,5 m x 5,8 m

Peso 57 kg (2020 lbs) (peso de frete)

Potência 7392 Watts (57,6A@120V – 28,8 A a 240 V)

Especificação Descrição

Requisitos de largura de banda 3-9 Mbps a 720p ou 9-12 Mbps a 1080p para conexões QoS IP

Padrões de vídeo H.264

Velocidades de projeção 30 quadros por segundo usando H.264 
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Controle de volume O botão de Controle de Volume conveniente no telefone no menu de teclas permite ajustar o
volume com facilidade.

Áudio – Sem som O recurso sem som tem um indicador na tela para alertar os participantes de que o recurso
Mute foi pressionado no microfone Cisco TelePresence. Isso faz todos os microfones ficarem
simultaneamente sem som na sala. 

Gráficos de PC O Cisco TelePresence 3000 inclui um projetor incorporado à mesa do Cisco TelePresence
para facilitar a exibição de gráficos no painel abaixo das telas de plasma.

Sem Vídeo O botão Hold/Resume alterna entre com vídeo e sem vídeo e permite que os sistemas de
TelePresence sejam colocados em espera ou retomem a função de privacidade.   
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Temperatura Descrição

Temperatura operacional da sala de
conferência

5 a 30 °C/41 a 86°F

Umidade relativa 10% to 95% (sem condensação)

INFORMAÇÕES DE PEDIDO

Para fazer um pedido, visite a Página de Pedidos da Cisco. A Tabela 7 lista informações de pedido
do Cisco TelePresence 3000 e do Cisco TelePresence Manager.

Nome de produto Número de peça

Cisco TelePresence 3000 CTS-3000

Cisco TelePresence Manager CTS-MAN1.0

Um servidor de convergência de mídia da Cisco é exigido para cada
implementação do Cisco TelePresence Manager

Servidor de Convergência de Mídia Cisco 7835-H1 MCS-7835-H1-CTS1

Servidor de Convergência de Mídia Cisco 7835-I1 MCS-7835-I1-CTS1

Licença exigida.  Baseada no número dos sistemas Cisco
TelePresence sob administração.

Licença por Dispositivo do Cisco TelePresence Manager – 10 unidades LIC-CTS-MAN-10

Especificação Descrição

Atualizações do firmware Download do Cisco Unified CallManager 

Recursos de rede de vídeo Recuperação inteligente de perda de pacote de transmissão de vídeo

Interface de rede 1 LAN/Ethernet (RJ-45), 100/1000 Mbps
· Switch Ethernet de 4 portas com 2 portas de PoE (IEEE 802.3af) em codec

NTSC (Native National Television
Standards Committee)

720p e 1080p

Resolução 1920 x 1080 Nativo

Padrões de áudio G.711 e AAC-LD (22 kHz)

Recursos de áudio Cancelamento de eco dinâmico da Cisco para áudio espacial

Câmera de alta definição do Cisco
TelePresence

Sensor CMOS de 2/3 polegadas
Lentes de montagem C
1080p 30
iluminação mínima de 300 Lux
Foco manual
 
 

Especificação Descrição

Segurança · UL 60950
· CAN/CSA-C22.2 No. 60950
· EN 60950
· IEC 60950
· ACA TS 001
· AS/NZS 60950

Compatibilidade Eletromagnética FCC Parte 15 (CFR 47) Classe B
ICES-003 Classe B
EN55022 Classe B
CISPR22 Classe B
AS/NZS CISPR22 Classe B
VCCI Classe B

Telecomunicações · USA- FCC Parte 68 (47CFR) (HAC)

· EN55024
· EN50082-1
· EN61000-3-2
· EN61000-3-3
· EN-61000-6-1

Tabela 4.     Especificações adicionais.

Tabela 5.     Classificações de temperatura. 

Tabela 6.     Informações de Conformidade

Tabela 7.     Informações de pedido.
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SERVIÇO E SUPORTE

Os serviços Lifecycle integrados são fundamentais para proporcionar uma qualidade Cisco
TelePresence Experience inovadora à sua empresa.  Projetados especificamente para organizações
com várias sedes, esses serviços proporcionam a qualidade Cisco TelePresence Experience e
aceleram a implementação bem-sucedida de uma experiência de reunião “em pessoa” confiável e
de alta qualidade. Os serviços iniciais de preparação, planejamento e projeto preparam a sua rede
e a sua organização para proporcionar o nível de qualidade consistente esperado de uma solução
Cisco TelePresence Meeting.  Os serviços de operação proporcionam tranqüilidade à sua equipe de
TI e reduzem o risco de inatividade fornecendo suporte para manutenção crítica em dois dias. Esses
serviços usam Cisco Lifecycle Services aprovados para fornecer uma solução certificada Cisco
TelePresence Experience Para mais informações, favor visitar   www.cisco.com/go/services.

PARA MAIS INFORMAÇÕES
Para mais informações sobre o Cisco TelePresence 3000, favor visitar
www.cisco.com/go/telepresence, ou entrar em contato com o representante local da sua conta
ou parceiro autorizado da Cisco.

Licença por Dispositivo do Cisco TelePresence Manager – 50 unidades LIC-CTS-MAN-50

Licença por Dispositivo do Cisco TelePresence Manager – 100 unidades LIC-CTS-MAN-100

Licença por Dispositivo do Cisco TelePresence Manager – 500 unidades LIC-CTS-MAN-500
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Cisco Systems conta com mais de 200 escritórios em vários países e regiões.  Endereços, telefones e números de fax podem ser encontrados 
em: www.cisco.com/go/offices

PARA MAIORES INFORMAÇÕES

África do Sul • Alemanha • Arábia Saudita • Argentina • Austrália • Áustria • Bélgica • Brasil • Bulgária • Canadá • Chile • China RPC • Cingapura • Colômbia • Coréia • 
Costa Rica • Croácia • Dinamarca • Dubai, EAU • Escócia • Eslováquia • Eslovênia • Espanha • Estados Unidos • Filipinas • Finlândia • França • Grécia • Holanda • Hong 
Kong SAR • Hungria • Índia • Indonésia • Irlanda • Israel • Itália • Japão • Luxemburgo • Malásia • México • Nova Zelândia • Noruega • Peru • Polônia • Portugal • Porto Rico 
• R e i n o U n i d o • R e p ú b l i c a T c h e c a • R o m ê n i a • R ú s s i a • S u é c i a • S u í ç a • T a i w a n • T a i l â n d i a • T u r q u i a • U c r â n i a • V e n e z u e l a • V i e t n ã • Z i m b á b u e
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Cisco Systems Argentina / Bolivia / Paraguay y Uruguay
Ing. Butty 240 - piso 17 - Capital Federal. (C1001ABF) - Argentina
Argentina:
0810-444-24726 
Paraguay / Uruguay / Bolivia
+54-11-41321100 Ext. 0115
www.cisco.com.ar

Cisco Systems Brasil
Centro Empresarial Nações Unidas - CENU
Av. das Nações Unidas, 12901 - 26º e 18º andares
Torre Oeste São Paulo - SP - Cep: 04578-000
0800 702 4726
www.cisco.com/br

Cisco Systems Chile
Edificio World Trade Center, Torre Costanera
Av. Nva. Tajamar 555
Santiago - Chile.
800 52 2000
www.cisco.com/cl

Cisco Systems Colombia
Carrera 7 No. 71-21. Torre A. Piso 17
Bogotá, Colombia.
018009154303 Ext. 7182506
www.cisco.com/co

Cisco Systems Costa Rica
Centro Corporativo Plaza Roble
Edificio Los Balcones, Primer Nivel
San José, Costa Rica
0800-012-0118 ext. 2653
www.cisco.com/cr

Cisco Systems Ecuador
18776852773 Ext. 7182506

Cisco Systems Panamá
Edificio World Trade Center 
Piso 17, Of 1701 Area Comercial, Marbella 
Panamá 
001-800-507-1286 Ext. 7182653
www.cisco.com/pa

Cisco Systems México
Paseo de Tamarindos 400A, Piso 30
Bosques de las Lomas, México.
001-800-667-0832 
Mexico North Ext. 7186297
Mexico DF Ext 7186234
Mexico West Ext 7186235
Mexico South Ext 7182642
www.cisco.com/mx

Cisco Systems Perú
Av. Victor Andrés Belaunde 147, Vía Principal 123
Edificio Real Uno, piso 13
San Isidro, Perú.
+511 215-5117
www.cisco.com/pe

Cisco Systems Puerto Rico
Westernbank Plaza
268 Ave Munoz Rivera, Suite 2300
San Juan, PR 00918
Puerto Rico.
787 620 1888
Bermuda
1-877-841-6599 Ext 6214
Rep. Dominicana
1-888-156-1464 Ext 6214
www.cisco.com/pr

Cisco Systems Venezuela
Av. La Estancia, Centro Banaven,
Torre C, piso 7. Chuao.
0-800-100-4767 ext. 7182506/ 7182649
www.cisco.com/ve

US Toll free
1-800-667-0832 
Phone USA: 1-800-493-9697


