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Avaya IP 9670G

Producent Avaya

Ilość linii 1

Ilość portów WAN 1

Obsługiwane kodeki

• 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 • H.323

Zarządzanie przez

• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową

• klawiaturą telefonu

Telefon oferuje wspaniałą jakość dzwięku, cechuje się dużą energooszczędnością przy czym jest bardzo wydajny.

Telefon posiada duży ekran, który zapewnia większą kontrolę połączeń przy jednoczesnym uproszczeniu jego obsługi.

Zaprojektowany dla profesjonalistów, którzy w dużym stopniu polegają na swoich telefonach, modele te oferują zaawansowane

funkcje telefonii IP, w tym aplikacji mobilnych.

Duży dotykowy i kolorowy ekran VGA (640x480) o wymiarach 13x9.75cm pozwala na łatwą obsługę telefonu. Pozwala na

uruchamianie aplikacji a także dostęp do ważnych informacji. Wbudowana ekranowa klawiatura QWERTY ułatwia wprowadzanie i

edytowanie danych.

Dzięki dużym i jasnym ikonom w menu ekranowym zredukowano ilość przycisków w telefonie zapewniając łatwy i miły dla oka

interface użytkownika.

W Avaya IP 9670G dźwięk jest godny uwagi w zakresie częstotliwości szerokopasmowych (50-700Hz), zapewnia bogate, naturalne

brzmienie niskich częstotliwości i krystalicznie czyste wysokie częstotliwości

Avaya 9670G posiada niezależny od osoby mówiącej system rozpoznawania mowy, można wybrać do 250 kontaktów tylko przez

wypowiedzenie nazwiska osoby.

Ekran zapewnia szybki dostęp do wbudowanych aplikacji Avaya, zaprogramowanych ośmiu numerów szybkiego wybierania, książki

adresowej.

Ekran główny jest bardzo funkcjonalny i intuicyjny i nie powoduje trudności dla użytkowników w celu wykonywania czy

przekierowywania połączenia,

tworząc połączenia konferencyjne, zarządzanie kontaktami, uruchamiać aplikacje, dostęp do listy połączeń i wykonywania wielu

innych potrzebnych zadań.

Avaya 9670G jest wyposażony w interfejsy komunikacji takie jak: Gigabit Ethernet i Bluetooth pozwalający na połączenie z

telefonami komórkowymi, komputerami czy PDA.

Wsparcie PoE Class2
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Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl
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