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A510IP Duo Siemans Gigaset

Producent Gigaset

Ilość linii 6

Obsługiwane kodeki

• G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms

• G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps

• G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka10ms

• G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps

• G.722 - 48/56/64 Kbps

Obsługiwane protokoły • SIP - Session Initiation Protocol

Po złożeniu zamówienia, rabat zostanie uwzględniony i wysłana faktura proforma na adres mailowy z cena promocyjną.

Zestaw obejmuje nowoczesny telefon VoIP Gigaset A510IP (telefon z bazą) oraz jedną dodatkową słuchawkę Gigaset A510H.

Gigaset A510 IP DUO jest idealnym rozwiązaniem dla domu lub małego biura.

Baza telefonu obsługuje do 6 kont VoIP, także od różnych operatorów, przy czym można prowadzić dwie rozmowy VoIP i jedną

przez sieć stacjonarną jednocześnie. Dzięki energooszczędnym zasilaczom, w które wyposażone są nowe Gigasety z serii

ECO-DECT, telefony te zużywają 60% mniej energii w porównaniu ze zwykłymi telefonami bezprzewodowymi Siemensa.

Dodatkowo, regulują moc transmitowanych fal radiowych w zależności od odległości słuchawki od stacji bazowej. 

Cechy:

 

● Monochromatyczny wyświetlacz z podświetlaniem: 1,8”

● 6 kont SIP

● Rejestracja maksymalnej liczby słuchawek: 6 słuchawek

● Liczba równoczesnych połączeń: 3 połączenia (2x VoIP, 1x linia analogowa)

● Książka adresowa: 150 wpisów

● Zasięg bezprzewodowy wewnątrz budynku 50m,| na zewnątrz: 300m

● Czas wyładowania baterii stan czuwania 290h, rozmowa:23h

● ECO-DECT:

● Menu w języku polskim
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Funkcje systemu z więcej niż 1 słuchawką

● Darmowe rozmowy pomiędzy słuchawkami 2 rozmowy jednocześnie (1 zewnętrzna, 1 wewnętrzna)

● Połączenia wewnętrzne do konkretnej, lub do wszystkich słuchawek

● Konferencja trójstronna (1 rozmówca zewnętrzny, 2 rozmówców wewnętrznych) zestawiana poprzez połączenie wewnętrzne

lub włączenie się do rozmowy (funkcja „podsłuch”)

● Przekazywanie zewnętrznych połączeń do innej słuchawki z możliwością konsultacji lub powrotu

● Transfer książki telefonicznej pomiędzy słuchawkami

Dzięki możliwości zalogowania 6 słuchawek, telefon może pełnić funkcję prostej centralki PBX a jeśli czekasz na ważną

wiadomość e-mail, telefon Gigaset A510 IP może powiadomić o jej odebraniu przez słuchawkę, podając datę i godzinę oraz temat

wiadomości.

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/A510IP-Duo-Siemans-Gigaset_516_2.html
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