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Link do produktu: https://sklep.halonet.pl/gigaset-a690-ip-p-2.html

Gigaset A690 IP
Cena

299,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu

Funkcje telefonii IP

Wieloliniowy system z możliwością rozszerzenia do 6 słuchawek
Obsługa do 6 kont SIP, także od różnych operatorów
Przypisywanie kont SIP do poszczególnych słuchawek (niezależnie dla połączeń wychodzących i przychodzących)
Możliwość wyboru linii przed każdym połączeniem
Do 3 rozmów jednocześnie:
- 2 rozmowy VoIP
- 1 rozmowa PSTN + 2 rozmowy VoIP
Łatwa konfiguracja telefonii internetowej w oparciu o profile peratorów (ponad 200 dostępnych profili online)
Wbudowane kodeki G.711, G.722, G.726, G.729AB
Wybieranie URI
Gigaset.net: darmowe połączenia pomiędzy telefonami VoIP Gigaset
Wybieranie przez linię stacjonarną w przypadku awarii linii VoIP
Funkcje podczas połączenia VoIP: konferencja, wstrzymywanie/przełączanie, przekierowanie połączenia
Przełączanie rozmów przyciskiem R
Mechanizmy QoS: ToS, Diffserv, konfiguracja DSCP dla SIP i RTP
Usługi i funkcje IP
Książki telefoniczne online
Dostęp do książek telefonicznych online (dostępność zależna od kraju)
Wyszukiwanie odwrotne (numer -> nazwa)
Dostęp do książki online zdefiniowanej przez użytkownika Email
Informacja o nowych wiadomościach e-mail - sygnalizacja podświetlanym przyciskiem MWI
Odczyt daty, godziny, nadawcy i nagłówka wiadomości e-mail
Usuwanie wiadomości e-mail z poziomu słuchawki
Obsługa kont POP3/POP3S
Aplikacje i serwisy informacyjne
Wyświetlanie informacji online (w formie przewijanego tekstu w trybie wygaszacza ekranu, w jęz. angielskim): prognoza pogody, kanały RSS, horoskop, biorytm
Konfiguracja i autoprovisioning
Łatwa konfiguracja przez interfejs Web lub z poziomu słuchawki
Obsługa plików konfiguracyjnychAutoprovisioning Plug&Play w oparciu o:
- MAC adres
- Kod autokonfiguracji
System i oprogramowanie
Aktualizacja oprogramowania bezpośrednio ze słuchawki, bez konieczności pobierania i wgrywania plików
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Możliwość downgrade’u oprogramowania do wersji ze stanu fabrycznego / poprzedniej wersji
Klient DHCP
Tagowanie VLAN
System operacyjny zabezpieczony przed wirusami
Synchronizacja z serwerem czasu NTP
Jakość dźwięku
Tryb HDSP z obsługą szerokopasmowego kodeka G.722
Tryb głośnomówiący z doskonałą jakością dźwięku - uruchamiany dedykowanym przyciskiem, z regulacją głośności w 5
poziomach
Głośność słuchawki regulowana w 5 poziomach
Regulowana głośność sygnałów dzwonka (5 poziomów oraz wyłączenie przyciskiem „*”)
25 melodii dzwonka do wyboru
Akustyczna sygnalizacja naciśnięcia przycisku oraz rozładowanego akumulatora
Sygnał dzwonka odtwarzany przez oddzielny głośnik trybu głośnomówiącego
Przycisk wyciszenia mikrofonu
Książka adresowa i połączenia
Książka telefoniczna na 150 numerów z opisem
Transfer książki telefonicznej między słuchawkami oraz między słuchawką i komputerem PC
Personalizowane ustawienie domyślnej linii dla połączeń wychodzących (VoIP/PSTN)
Dialplan: do 30 reguł wybierania numeru (numer, początek numeru, linia IP i PSTN, blokowanie numerów)
Tryb powiększonej czcionki dla optymalnej czytelności
Wybieranie numeru z możliwością korekcji przed zestawieniem połączenia
Lista ponownego wybierania 10 ostatnich numerów
Szybkie wybieranie numerów (skróty przyciskami numerycznymi 2-9)
Tryb wybierania DTMF lub impulsowy (programowalny)
Wyświetlacz
Podświetlany graficzny monochromatyczny wyświetlacz 2,0” (96x64 pikseli)
Kolor podświetlenia: biały
W trybie czuwania wyświetlanie:
- daty i godziny
- stanu naładowania akumulatorów
- przycisków funkcyjnych wyświetlacza
W trakcie rozmowy wyświetlanie:
- czasu trwania rozmowy
Sygnalizacja połączeń
Identyfikacja numeru dzwoniącego CLIP / CNIP dla połączeń przychodzących oraz list połączeń
Sygnalizacja połączenia animacją na wyświetlaczu oraz podświetleniem przycisku „zielonej słuchawki”
Możliwość zdefiniowania melodii dzwonka
Możliwość wyboru melodii dzwonka:
- 25 melodii
- 5 poziomów głośności + wyłączony
Oddzielne ustawienie sygnału dzwonka dla połączeń wewnętrznych i zewnętrznych
Wyciszanie sygnału dzwonka w ustawionych godzinach
Wyciszanie połączeń anonimowych
Lista połączeń
Dostęp do listy połączeń nieodebranych dedykowanym przyciskiem wiadomości (MWI)
Lista połączeń nieodebranych do 25 pozycji, z datą i godziną połączenia
Klawiatura
Ergonomiczna klawiatura wysokiej jakości
12 przycisków numerycznych i 2 przyciski wyświetlacza
4-kierunkowy przycisk funkcyjny
Kolor podświetlenia: bursztynowy
Podświetlane przyciski rozpoczęcia („zielona słuchawka”) i zakończenia połączenia („czerwona słuchawka”) i
przycisk nawigacyjny
Blokada klawiatury (długie naciśnięcie „#”)
Wyłączenie dzwonka (długie naciśnięcie „*”)
Funkcja Flash (R – długie naciśnięcie „0”)
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Menu
Wygodne w użyciu menu w 21 językach
Menu oparte o ikony i teksty oraz przyciski funkcyjne wyświetlacza
Funkcje dodatkowe
Plug&Play (rozpakuj, podłącz i rozmawiaj)
Przyjazny design
Budzik z funkcją drzemki i melodią do wyboru
Monitoring pomieszczenia (Babyfon) z funkcją interkomu:
- z powiadomieniem zewnętrznym, np. na numer telefonu
- z powiadomieniem wewnętrznym, na inną słuchawkę DECT
Ustawienia, książka telefoniczna, listy połączeń, data i czas chronione w przypadku utraty zasilania
Możliwość edycji nazwy na liście słuchawek wewnętrznych
Funkcje systemu z więcej niż jedną słuchawką
Darmowe rozmowy wewnętrzne między słuchawkami
3 rozmowy jednocześnie (2 VoIP, 1 PSTN)
Transfer książki telefonicznej między słuchawkami
Połączenia wewnętrzne do wszystkich lub do wybranej słuchawki
Przekazywanie połączeń zewnętrznych do innych słuchawek z uprzednią konsultacją
Konferencja trójstronna (1 rozm. zewn. + 2 rozm. wewn.)
ECO DECT
Automatyczna redukcja mocy nadawania w zależności od odległości między stacją bazową, a słuchawką
Brak promieniowania w trybie czuwania wszystkich zalogowanych słuchawek, o ile obsługują tryb ECO DECT
Niski pobór mocy dzięki energooszczędnemu zasilaczowi
Dane techniczne
Konfiguracja
Logowanie do 6 słuchawek, np. Gigaset C430HX, C530HX, C570HX, CL660HX, CL390HX, E630HX, S850HX,
SL450HX (więcej informacji pod adresem www.gigaset.com/compatibility)
1 linia PSTN, 6 kont SIP (VoIP)
Podłączenie o a/b (analogowy – RJ11)
IP/Ethernet (IEEE 802.3) dla VoIP
Standardy DECT, GAP, SMS, DHCP, SIP, RTP, STUN, POP3/POP3S
Słuchawka
Czas czuwania: do 180 h
Czas rozmów: do 12 h
Akumulator: 2 x AAA (NiMH,400 mAh)
Czas ładowania: ok. 4,5 h
Zasięg
- w budynkach: do 50 m
- na zewnątrz: do 300 m
Wymiary słuchawki: 155 x 49 x 28 mm (wys. x szer. x dł.)
Masa słuchawki: ok. 119 g (z akumulatorami)
Stacja bazowa
Zasilanie: Zasilacz wtyczkowy 230 V
Wymiary: 105 x 132 x 46 mm (wys. x szer. x dł.)
Masa: ok. 120 g (z zasilaczem)
Możliwość montażu na ścianie
Przycisk przywołania słuchawek
Logowanie do 6 słuchawek
Ładowarka
Wymiary: 38 x 70 x 77 mm (wys. x szer. x dł.)
Masa: ok. 162 g (z zasilaczem)
Możliwość montażu na ścianie
Zawartość opakowania

wygenerowano w programie shopGold

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

stacja bazowa Gigaset A690 IP
słuchawka Gigaset A690HX
ładowarka
zasilacz do stacji bazowej
zasilacz do ładowarki
kabel telefoniczny
kabel Ethernet
akumulatory AAA (NiMH, 400 mAh)
pokrywa akumulatora
skrócona instrukcja obsługi

Kolor Czarny
Partnumber S30852-H2811-R601
Kod EAN 4250366858920
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