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Ambiente físico e operacional
A tabela a seguir mostra as especificações físicas e do ambiente operacional do Telefone IP sem fio Cisco
8821 e 8821-EX.

Tabela 1: Especificações físicas e operacionais

8821-EX

Valor ou intervalo

8821

Valor ou intervalo

Especificação

14°F a 122°F (-10°C a 50°C)14°F a 122°F (-10°C a 50°C)Temperatura de operação

10% a 95% (sem condensação)Operacional: de 10% a 95% (sem
condensação)

Não operacional: de 10% a 95%
(sem condensação)

Umidade relativa de operação

-22°F a 140°F (–30°C a 60°C)-22°F a 140°F (–30°C a 60°C)Temperatura de armazenamento

5 pés (1,5 m) para concreto sem
capa de transporte

5 pés (1,5 m) para concreto sem
capa de transporte

Especificação de queda

-22°F (-30°C) por 24 horas até
158°F (+70°C) por 24 horas

-22°F (-30°C) por 24 horas até
158°F (+70°C) por 24 horas

Choque térmico
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8821-EX

Valor ou intervalo

8821

Valor ou intervalo

Especificação

1,5 Grms no máximo, amplitude
dupla de 2,5 mm (0,1 pol.) A 0,887
oitavas por minuto a partir da
varredura de 5-500-5 Hz; 10
minutos de espera em três picos
principais em cada um dos três
principais eixos mutuamente
perpendiculares

1,5 Grms no máximo, amplitude
dupla de 2,5 mm (0,1 pol.) A 0,887
oitavas por minuto a partir da
varredura de 5-500-5 Hz; 10
minutos de espera em três picos
principais em cada um dos três
principais eixos mutuamente
perpendiculares

Vibração

Certificados para operação de 0 a
6500 pés (0 a 2 km)

Certificados para operação de 0 a
6500 pés (0 a 2 km)

Altitude

IP54

Procedimentos de queda e vibração
MIL-STD-810G

IP54

Procedimentos de queda e vibração
MIL-STD-810G

Resistência

2,2 polegadas (55,88 mm)Largura do telefone

5,2 polegadas (132,08 mm)Comprimento do telefone

0,7 polegadas (17,78 mm)Profundidade do telefone

telefone: 121 gramas

bateria: 37 gramas

total: 158 gramas

Peso do telefone

2,4 polegadas (6 cm), exibição de cor em 320 x 240LCD

Adaptadores de CA por região geográfica

Bateria inteligente de íon de lítio recarregável 4.35V, 2060mAh

Energia

Para obter mais informações, consulte as fichas técnicas do telefone, localizadas em https://www.cisco.com/
c/en/us/products/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/datasheet-listing.html.

Tecnologia Bluetooth
Os Telefones IP sem fio Cisco série 882x são telefones com recursos completos e fornecem comunicação de
voz pela mesma LAN sem fio usada por seu computador. Além das funções básicas de processamento de
chamadas, o telefone opera com fones de ouvido sem fio Bluetooth, incluindo alguns recursos de chamada
por viva-voz.

Os dispositivos Bluetooth operam na banda ISM (Industrial Scientific Medicine) de 2,4 GHz, que é a mesma
da banda 802.11b/g. Esta banda não licenciada na maioria dos países inclui o intervalo de frequência de 2400
a 2483,5 MHz. O Bluetooth habilita conexões sem fio de largura de banda baixa dentro de um alcance de 10
metros. Omelhor desempenho é no alcance de 1 a 2 metros. Os canais de voz síncronos são fornecidos usando
o comutador de circuito e os canais de dados assíncronos são fornecidos usando a comutação de pacotes.
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OBluetooth utiliza o salto de frequência adaptável (AFH) para evitar interferência. A cada 625microssegundos
(1/1000000 de segundo), o canal muda ou salta para outra frequência dentro do intervalo de 2402 a 2480
MHz. Isso equivale a 1600 saltos por segundo.

Os telefones contêm um módulo Bluetooth e o módulo WLAN 802.11. Essa coexistência reduz e evita
significativamente a interferência de rádio entre o rádio Bluetooth e o 802.11b/g.

Os dispositivos Bluetooth se encaixam em três classes de alimentação diferentes, conformemostrado na tabela
a seguir.

Tabela 2: Máximo de energia de transmissão permitido pelo Bluetooth e intervalo por classe

IntervaloPotência máxima de transmissão permitida (mW,
dBm)

Classe

Até 100 metros100 mW, 20 dBmClasse 1

Até 10 metros2,5 mW, 4 dBmClasse 2

Até 1 metro1 mW, 0 dBmClasse 3

A classe Bluetooth 2.0 com taxa de dados estendida (EDR) é uma tecnologia sem fio de curto alcance que é
suportada pelos telefones IP sem fio. Os telefones suportam a versão 1.5 do perfil viva-voz.

Devido a possíveis problemas de interferência, recomendamos que você:

• Utilize o 802.11a que opera na banda de 5 GHz.
• Reduza a proximidade de outros dispositivos 802.11b/g, dispositivos Bluetooth, fornos de micro-ondas
e objetos metálicos grandes.

• Use o telefone no mesmo lado do corpo que o fone de ouvido com Bluetooth.

O Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX não foi testado ou certificado para utilizar qualquer acessório
Bluetooth em ambientes perigosos.

Cuidado

Para obter informações sobre o emparelhamento de fones de ouvido, consulte Uso do fone de ouvido, na
página 3.

Para obter mais informações sobre o Bluetooth e os perfis de mãos livres, consulte http://www.bluetooth.com.

Uso do fone de ouvido
Embora a Cisco realize alguns testes internos em fones de ouvido sem fio Bluetooth e com fio de outros
fabricantes para uso com o telefone sem fio, a Cisco não certifica nem oferece suporte a produtos de outros
fabricantes de fones de ouvido ou monofones. Devido a inconsistências ambientais e de hardware inerentes
nos locais onde os telefones são instalados, não existe uma solução “única” que seja ideal para todos os
ambientes. A Cisco recomenda que os clientes verifiquem quais os fones de ouvido que funcionam melhor
no seu ambiente, antes de instalar um grande número de unidades na respectiva rede.

O Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX não foi testado ou certificado para utilizar qualquer acessório
Bluetooth, incluindo fones de ouvido, em ambientes perigosos.

Cuidado
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ACisco recomenda a utilização de dispositivos externos de boa qualidade, como fones de ouvido com proteção
contra sinais indesejados de rádio freqüência (RF) e de áudio freqüência (AF). Dependendo da qualidade
desses dispositivos e da proximidade de outros dispositivos, como celulares e rádios de duas vias, poderá
ainda ocorrer algum ruído acústico.

A principal razão que tornaria um fone de ouvido inadequado para o telefone é a tendência a gerar um zumbido.
Esse zumbido pode ser escutado pelo interlocutor remoto ou pelo interlocutor remoto e o usuário do telefone.
Algumas tendências à produção de zumbido ou ruído podem ser causadas por várias fontes externas, por
exemplo, luzes elétricas, proximidade de motores elétricos ou monitores de PC de grandes dimensões. Em
determinados casos, a parte mecânica ou eletrônica de vários fones de ouvido pode fazer com que interlocutores
remotos ouçam o eco da própria voz quando falam com usuários do telefone.

Tópicos relacionados
Dispositivos externos
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Sobre a tradução
A Cisco pode fornecer traduções no idioma local deste conteúdo em alguns locais. Observe
que essas traduções são fornecidas apenas para fins informativos e, se houver alguma
inconsistência, a versão em inglês deste conteúdo prevalecerá.


