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Opis
Doskonały telefon do w zastosowań biznesowych.
Elegancki, praktyczny i niezawodny telefon dla wszystkich osób które często rozmawiają przez
telefon. Zaawansowane funkcje wbudowane w telefon to między innymi możliwość wysyłania
i odbierania wiadomości SMS, książka telefoniczna. Dzięki dużemu i czytelnemu ekranowi LCD
oraz intuicyjnemu menu korzystanie z aparatu jest niezwykle proste. Podświetlany ekran
ułatwia korzystanie z urządzenia nawet w ciemności. Wbudowany akumulator umożliwia
pracę urządzenia przez 72 godziny a zestaw dzwonków pozwoli dostosować aparat do
własnych upodobań.
Aparat niezawodny, wykonany z wysokiej jakości materiałów, wbudowany
profesjonalny przemysłowy moduł GSM, konstrukcja sprawdzona od kilku
lat w Europie.

Specyfikacja
Główne cechy:




















Transfer Połączenia (CallTransfer) (np. dla VPBX i Budowania
usługi Zestaw Sekretarsko-Dyrektorski)
Połączenie Konferencyjne wielostronne (MPTY)
Zestaw głośnomówiący (HF)
Zestaw Słuchawkowy (Headset) podłączany poprzez złącze RJ9,
jack 2,5mm (możliwość nawiązywania i odbierania połączeń bez
podnoszenia słuchawki z tzw. "widełek" bardzo przydatna
funkcja dla osób z działu handlowego, sprzedaży, telemarketerek,
telefonistek, CallCenter)
Dioda LED do powiadomień (nieodebrane połączenia, nowy
SMS, itp.)
Czytelne i intuicyjne MENU w języku polskim i angielskim
W wersji biznesowej dostępne 6 języków (Polski, Angielski,
Niemiecki, Włoski, Hiszpański i Portugalski) opcjonalnie możliwy
także Francuski i Rosyjski
możliwość wyboru dźwięku połączenia i SMS
Duża głośność dzwonków (przydatna dla osób starszych i
niedosłyszących)
Bardzo dobra jakość dźwięku połączeń, wysokie wzmocnienie
audio (przydatna dla osób starszych i niedosłyszących)
Kierunkowy mikrofon wycina szumy tła i hałas otoczenia
Skrócone wybieranie numerów tzw. SpeedDial
Specjalna podstawka kątowa do montażu na biurku i na ścianie
Zewnętrzna antena (oraz możliwość podłączenia zewnętrznego
zestawu antenowego, np. zaokienny, antena dookólna lub antena
kierunkowa umożliwiająca pracę w miejscach o słabym zasięgu
sieci GSM)
Duży, wyraźny, czytelny wyświetlacz z dużą czcionką i jasnobłękitnym podświetleniem
Opcjonalnie w wersji klawisze gumowe możliwe podświetlenie
klawisza HF oraz optycznej sygnalizacji dzwonka (np. dla osób
niedosłyszących)
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Parametry techniczne:












Pasmo częstotliwości: GSM 900/1800
Maksymalna moc wyjściowa: 2W @ 900MHz
Wejście zakres dynamiki: 62 dB
Czułość odbioru: <-104 dBm
Max odchylenie FRE:±0.1ppm
Błąd fazy: <5 ° RMS
FRE opcjonalne:> +9 dBc @ 200KHz
Napięcie: 230V 50/60Hz
Adapter: 7.5V/1A
Akumulator: akumulator 3.6V (1.2Vx3) 800mAh NiMH .
Czas pracy na baterii: ok. 72h w trybie czuwania i ok. 4h rozmów

