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 SIP-T54W 

 
Hoogwaardige zakelijke telefoon voor maximale productiviteit op kantoor 

 

De Yealink SIP-T54W is speciaal ontwikkeld voor management en professionals. Het is een gebruiksvriendelijke hoogwaardige 

zakelijke telefoon en door middel van het kantelbare 4.3 inch grafisch verlicht kleurenscherm, kunt u gemakkelijk de juiste kijkhoek 

instellen voor een ergonomische werkhouding. Dankzij de ingebouwde USB-poort (2.0) is gespreksopname mogelijk. Bluetooth 

(4.2) is ook ingebouwd aansluiten van een draadgebonden of draadloze USB-headset. Tevens kan deze USB-poort gebruikt worden 

voor het aansluiten van maximaal drie uitbreidingsmodules (EXP50). De Yealink SIP-T54W is een krachtige kantoortelefoon met 

diverse uitbreidingsmogelijkheden. 

 

          
             

       

 

 

 

  Belangrijkste functies en voordelen 
 

Kantelbaar LCD scherm 

De Yealink SIP-T54W heeft een kantelbaar 4.3 inch grafisch verlicht kleurenscherm dat u zelf kunt 

aanpassen voor een comfortabele kijkhoek. Hierdoor is het mogelijk om zo ergonomisch 

mogelijk u telefoongesprek te voeren. 

 

Akoestiek bubbel 

De Yealink SIP-T54W bevat de meest recente versie van Yealink Optimal HD Voice-

technologieën, waaronder Yealink Acoustic Shield-technologie, voor effectieve uitfiltering van 

achtergrondgeluiden en -ruis, waardoor u zelfs in luidruchtige omgevingen verstaanbaar blijft. 

Tevens is de telefoonhoorn voorzien van HAC t.b.v. dragers van een gehoorapparaat.  

 

DECT basisstation 

Door het aansluiten van de DECT dongle (DD10K) op de USB poort van het toestel, maakt u 

het mogelijk om maximaal 4 DECT handsets aan te sluiten zonder gebruik te maken van een 

apart basisstation. Uw SIP-T54W is dan het basisstation en vervolgens kunt zich met een DECT 

handset vrij bewegen. 

 

Draadloze gegevensoverdracht 

De Yealink SIP-T54W kan samen met de Yealink VC Desktop worden gebruikt om het scherm 

van uw laptop te delen, waardoor u gemakkelijker dan ooit kunt samenwerken.(1). De Yealink 

SIP-T54W biedt u daarnaast niet alleen bluetooth connectiviteit voor bluetooth headsets, maar 

ook synchronisatie van mobiele contactpersonen als u de USB-dongle van Yealink voor 

Bluetooth gebruikt (BT40).  

 

USB poort 

De Yealink SIP-T54W is voorzien van een USB poort, welke te gebruiken is voor: 

• Gespreksopname, in combinatie met een USB stick; 

• Yealink IP-DECT basisstation W60B, in combinatie met DECT dongle (DD10K); 

• USB headsets, afhankelijk van firmware versie; 

• Expansiemodule (EXP50), maximaal 3 stuks aan te sluiten 

 

 
• Grafisch 4,3 inch kleurenscherm van 480 x 272 

pixels met achtergrondverlichting 

• Ingebouwde Bluetooth 4.2 

• Ingebouwde dual band Wi-Fi 2.4G/5G  

• Max. 12 VoIP-accounts 

• Twee Gigabit Ethernet-poorten 

• PoE-ondersteuning 

• Kantelbaar kleurenscherm 

• HAC-hoorn 

• Paperless functietoetsen 

• USB-poort (2.0) voor o.a.: 

• Gespreksopname (via USB stick) 

• DD10K (DECT dongle) 

• USB headset (draadgebonden/draadloos) 

• EXP50 (uitbreidingsmodule) 

• Wandmontage mogelijk (optioneel) 
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              Specificaties SIP-T54W 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

(1) De bijbehorende firmware van Yealink VCD is versie 28 

(2) In combinatie met de DD10K (optioneel) kunnen 4 Yealink DECT handsets aangemeld worden op de Yealink SIP-T54W. 

 

 

 
USB 2.0 

USB-stick 

Pc 

Internet 

Audiofuncties 

• HD-audio: HD-hoorn, HD-luidspreker 

• Hoorn compatibel met gehoorapparaten (HAC) 

• Acoustic Shield 

• Audiocodec Opus, G.722, PCMA, PCMU, G.729A/B, G.726, 

G.723.1, iLBC 

• DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) en SIP INFO 

• Full-duplex handenvrij functie met AEC 

• VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC 

 

Kenmerken van de Yealink T54W 

• 12 VoIP-accounts 

• Wachtstand, mute, niet storen 

• Opnieuw bellen, oproep teruggeven, automatisch beantwoorden 

• Speeddial, hotline 

• Heroproep, doorschakelen, wisselgesprek, gespreksoverdracht 

• Group listening, sms, noodoproepen 

• 3-weg conferentie 

• Directe IP-oproep zonder SIP-proxy 

• Beltoon selecteren/importeren/verwijderen 

• Datum/tijd handmatig of automatisch instellen 

• Dial-plan, XML-browser, URL/URI voor actie 

• RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035) 

• USB-poort (2.0-compatibel) voor: 

- Bedrade/draadloze USB-headset 

- Gesprek opnemen via USB (USB-stick) 

- Uitbreidingsmodule EXP50 (max. 3) 

• Scherm delen (via Yealink VCD)(1) 

• Functietoetsen 

 

DECT basisstation (via DECT-dongle DD10K) 

• Max. 4 Yealink DECT-handsets aan te melden 

• Max. 4 gelijktijdige oproepen 

• Ondersteunt Yealink W53H-/W56H-/DD-telefoon 

• Handset (hulpsysteem) voor bureauset (hoofdsysteem) 

• 1 volg handset tbv SIP-T54W 

 

Adreslijst 

• Lokaal telefoonboek met maximaal 1.000 contactpersonen 

• Blokkade lijst 

• XML/extern telefoonboek via LDAP 

• Slim bellen 

• Telefoonboek zoeken/importeren/exporteren 

• Oproepgeschiedenis: gebeld/ontvangen/gemist/doorgeschakeld 

IP-PBX-functies 

• Busy Lamp Field (BLF) 

• Bridged Line Appearance (BLA) 

• Anoniem bellen, anonieme oproepen weigeren 

• Hot-desking 

• Voicemail 

• Flex seating 

• Chef/ secretaresse 

• Oproep parkeren, oproep overnemen 

• Gecentraliseerd gesprekken opnemen 

• Gesprekken opnemen 

 

Display en indicatieleds 

• Grafisch 4,3 inch kleurenscherm van 480 x 272 pixels met 

achtergrondverlichting 

• Led indicatie voor oproepen en voicemail 

• 2 kleuren leds voor lijnstatus (rood/ groen) 

• Intuïtieve gebruikersinterface met pictogrammen en 

programmeerbare soft keys  

• Meertalige gebruikersinterface 

• Naam- en nummerweergave 

• Energiebesparing 

 

Functietoetsen 

• 8 lijntoetsen met statusled 

• 8 lijntoetsen kunnen worden geprogrammeerd tot maximaal 21 

verschillende functies (weergave van 3 pagina's) 

• 5 functietoetsen: 

mute, headset, bericht, opnieuw bellen, handenvrij 

• 4 status afhankelijke soft keys 

• 6 navigatietoetsen 

• Toetsen voor volumeregeling 

• Verlichte toets voor mute/headset/handenvrij 

 

Aansluiting 

• Twee Gigabit Ethernet-poorten 

• Power over Ethernet (IEEE 802.3af), klasse 2 

• 1 USB-poort (2.0) 

• 1 RJ9-hoornaansluiting (4P4C) 

• 1 RJ9-headsetaansluitng (4P4C) 

 

Beheer 

• Configuratie: browser/telefoon/auto-provisioning 

• auto-provisioning via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS voor grootschalige 

implementatie 

• Automatische inrichting met PnP 

• Broadsoft-beheer 

• Zero-sp-touch, TR-069 

• Telefoonvergrendeling voor bescherming van persoonlijke privacy 

• Fabrieksinstellingen terugzetten, opnieuw opstarten 

• Exporteren van trace informatie, systeemlogbestand 

Netwerk, beveiliging en VoIP 

• SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) 

• Call server redundancy wordt ondersteund 

• NAT traversal: STUN-modus 

• Proxymodus en peer-to-peer SIP-koppelingsmodus 

• IP-toewijzing: statisch/DHCP/PPPoE 

• HTTP-/HTTPS-webserver 

• Synchronisatie van tijd en datum via SNTP 

• UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263) 

• QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP 

• SRTP voor spraak 

• Transport Layer Security (TLS1.2) 

• HTTPS-certificaatbeheer 

• AES-versleuteling voor configuraties 

• Digest authenticatie 

• OpenVPN, IEEE802.1X 

• IPv6, LLDP/CDP/DHCP VLAN, ICE 

 

Andere fysieke kenmerken 

• Kleur: Classic Grey 

• Wandmontage (optioneel) 

• Externe Yealink adapter (optioneel): 

Ingang: 100-240 V, AC; Uitgang; 5 V/1,2 A, DC 

• USB-uitgangsvermogen: 5 V/500mA, DC 

• Energieverbruik (adapter): 1,3-2,3 W 

• Energieverbruik (PoE): 1,8-3,1 W 

• Afmetingen (B x H x D x T): 212 x 210,6 x 

174,5 x 41,7 mm 

• Bedrijfsluchtvochtigheid: 10~95% 

• Bedrijfstemperatuur: 0~40 °C 

 

Kenmerken van de verpakking 

• Inhoud van de verpakking: 

- Yealink SIP-T54W 

- Hoorn met snoer 

- 3 meter Ethernetkabel 

- Standaard 

- Verkorte handleiding 

- Adapter (optioneel) 

• Gewicht 1,2 kg 

 

Certificeringen 
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Over Yealink 

Yealink is wereldwijd marktleider op het gebied van communicatieoplossingen voor de zakelijke markt. Yealink levert oplossingen op 

het gebied van bureau- en DECT toestellen, audio- en video producten en bijbehorende accessoires. Yealink richt zich daarbij 

nadrukkelijk op onderzoek en ontwikkeling om te blijven innoveren. Dankzij ongekende technische octrooien op het gebied van 

cloudcomputing en technologieën, streven zij naar een compleet communicatieassortiment met uitgebreide functionaliteiten en 

eenvoudig in gebruik. Als aanbieder in meer dan 140 landen en regio's, waaronder Europa, VS, Verenigd Koninkrijk en Australië, heeft 

Yealink het grootste marktaandeel op het gebied van IP telefonie. 

 
 

Auteursrecht 

Copyright © 2019 Lydis B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden gereproduceerd of in enige vorm of 

op enige wijze voor enig doel worden overgedragen – hetzij elektronisch of mechanisch, door middel van fotokopieën, opnamen of 

anderszins – zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lydis B.V. 

 
 

Technische ondersteuning 

Ga naar https://www.lydis.nl/ voor downloads, productinformatie, veel gestelde vragen en meer. Wij adviseren u om contact met Lydis op 

te  nemen voor betere dienstverlening bij al uw technische problemen. 
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