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CX610 ISDN Siemens Gigaset

Producent Gigaset

Ilość linii 6

PRODUKT ARCHIWALNY! BRAK NASTĘPCY.

Bezprzewodowy aparat DECT z możliwością rozbudowy do małego systemu telefonicznego

Cechy:

 

● kolorowy wyświetlacz 128x160 p., 65000 kolorów, 6 linii,

● podświetlana klawiatura,

● słuchawka głośnomówiąca,

● książka telefoniczna na 150 wpisów z funkcją VIP i urodziny,

● babyfon,

● alarm,

● SMS,

● współpraca z 6 słuchawkami i Gigaset Repeater

● złącze zestawu słuchawkowego (typu jack 2.5 mm),

● obsługa do numerów MSN,

● synchronizacja daty i czasu poprzez linię ISDN,

● CLIP, CW, CCBSR/CCNRS, MCID, ECT, AOC (funkcje sieciowe zależne od operatora).

Jakość dźwięku

 

● Technologia HSPTM(High Sound Performance)

● Technologia HDSPTM(High Definition Sound Performance) –dźwięk w jakości HD5

● Tryb głośnomówiący z doskonałą jakością uruchamiany dedykowanym, podświetlanym przyciskiem

● 20 melodii dzwonka do wyboru

● Dedykowany głośnik dla trybu głośnomówiącego

● złącze zestawu słuchawkowego (mono) –jack 2,5mm

Zasięg:
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● W pomieszczeniach:do 50 metrów

● W terenie otwartym:do 300 metrów

 

Czas działnia

● Czas rozmów:do 12 godzin

● Czas czuwania:do 185 godzin

 

Wybieranie numerów

 

● Książa telefoniczna 150 numerów z opisem(imię nazwisko, 3 numery telefonów, e-mail, rocznica)

● Wpisy VIP –6 grup (możliwość przypisania dedykowanej melodii i kolorystyki do każej grupy wpisów w książce telefonicznej)

● Tryb powiększonej czcionki (przegląanie książi telefonicznej)

● Wybieranie numeru z możliwością korekcji przed zestawieniem połączenia

● Lista ponownego wybierania 20 ostatnich numerów

● Szybkie wybieranie numerów (skróty przyciskami numerycznymi 2-9,0)

● Tryb wybierania DTMF lub impulsowy (programowalny)

● Automatyczna obsługa prefiksów

Odbieranie połączeń

● Identyfikacja numeru dzwoniącego CLIP1

● Dodatkowa sygnalizacja połączenia przychodzącego podświetleniem wyświetlacza, przycisku trybu głośnomówiącego oraz

animacją dzwonka na wyświetlaczu

● Możiwość zdefiniowania melodii dzwonka i koloru wyświetlacza dla grup VIP

● Melodie dzwonka do wyboru:-17 melodii polifonicznych-5 melodii standardowych -5 poziomów głośności + narastający +

wyłączony

● Oddzielne ustawienie sygnału dzwonka dla połączeń wewnętrznych

● Oddzielne ustawienie sygnału dzwonka dla poszczególnych numerów MSN

● Wyciszanie sygnału dzwonka w ustalonych godzinach

● Wyciszanie połączeń z numerów zastrzeżonych

● Lista połączeń odebranych

Połączenia nieodebrane

● Dostęp do listy połączeń nieodebranych dedykowanym przyciskiem wiadomości (MWI)

● Lista połączeń nieodebranych do 30 pozycji, z datą i godziną połązenia

● Powiadomienie SMS o nieodebranych połączeniach

Funkcje dodatkowe

● Plug&Play (rozpakuj, podłąz i rozmawiaj)

● Asystent konfiguracji ISDN

● Przypomnienie o urodzinach

● Budzik z funkcją drzemki

● Babyfon / monitoring pomieszczenia



Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/CX610-ISDN-Siemens-Gigaset_513_2.html
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