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Avaya 1616

Producent Avaya

Ilość portów WAN 1

Ilość portów LAN 1

Obsługiwane kodeki

• G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps

• G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka10ms

• G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps

Obsługiwane protokoły • H.323

Zarządzanie przez • WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową

Telefon IP 1616 z rodziny Avaya one-XTM Deskphone Value Edition jest telefonem wielofunkcyjnym przeznaczonym do

współpracy z systemami Avaya Communication Manager oraz Avaya Distributed Office.

Został zaprojektowany dla użytkowników nawigacyjnych, osób odpowiedzialnych za zarządzanie rozmowami telefonicznymi w

organizacjach oraz handlowców, managerów, pełnomocników potrzebujących szybkiego dostępu oraz dużego wyświetlacza.

Telefon IP 1616 jest wyposażony w wiele funkcyjnych przycisków m.in. Conference, Transfer, Hold, Drop, Redial. Menu z szeroko

rozbudowanymi możliwościami opcji oraz ustawień pozwala na dostosowanie telefonu do wymagań użytkownika. Każda linia

przycisków wyposażona jest w podwójne diody (czerwona i zieloną) umożliwiające precyzyjne określenie statusu użytkowników.

WŁAŚCIWOŚCI:

● 16 przycisków funkcyjnych przedstawiających status połączeń

● 32 przyciski umożliwiające dostęp do 48 funkcji włącznie z funkcją szybkiego wybierania połączeń

● wsparcie dla rozwiązań Avaya dzięki zintegrowanej wtyczce do zestawów słuchawkowych

● prosty i intuicyjny interface z soft keys

● panel umożliwiający nawigację po menu oraz łatwiejszy dostęp do książki adresowej

● identyfikator oczekujących wiadomości i sygnalizacja zmiany stanu linii

● wysokiej jakości mikrofon (FullDuplex)

● identyfikacja połączeń

● wbudowane przyciski: Conference, Transfer, Hold, Drop, Redial, Avaya Menu, Contacts, Call Log, Message, Phone/Exit,

Speaker, Mute, Volume, Headset

● książka telefoniczna (do 100 wpisów)

● Call Log (do 100 połączeń)

ZASILANIE:

● PoE - Power over Ethernet 802.3af lub zasilanie zewnętrzne
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Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/Avaya-1616_54_2.html
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