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Centrala IP-PBX UCM6510

Producent Grandstream

Ilość portów WAN 1

Ilość portów LAN 1

Ilość portów FXS 2

Ilość portów FXO 2

Zarządzanie przez

• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową

• TFTP - Trivial File Transfer Protocol

UCM6510 to innowacyjna centrala PBX oparta na protokole IP przeznaczona do użytku z sieciami E1/T1/J1, która zapewnia łatwe w

zarządzaniu rozwiązania Komunikac-ji Zintegrowanej klasy korporacyjnej oraz zabezpieczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw,

dostawców detalicznych oraz mieszkań. Centrala oparta jest na zaawansowanej platformie sprzętowej i oprogramowaniu o

rewolucyjnych funkcjonalnościach. Model UCM6510 oferuje przełomowe, gotowe do użytku zintegrowane rozwiązanie

umożliwiające komunikację głosową, transmisję wideo, transmisję danych, komunikację faksową, nadzór bezpieczeństwa oraz

zastosowania mobilne bez dodatkowych opłat licencyjnych lub stałych wydatków.UCM6510 to innowacyjna centrala PBX oparta na

protokole IP przeznaczona do użytku z sieciami E1/T1/J1, którazapewnia łatwe w zarządzaniu rozwiązania Komunikac-ji

Zintegrowanej klasy korporacyjnej oraz zabezpieczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw, dostawców detalicznych oraz

mieszkań. Centrala oparta jest na zaawansowanej platformie sprzętowej i oprogramowaniu o rewolucyjnych funkcjonalnościach.

Model UCM6510 oferujeprzełomowe, gotowe do użytku zintegrowane rozwiązanie umożliwiające komunikację głosową, transmisję

wideo,transmisję danych, komunikację faksową, nadzór bezpieczeństwa oraz zastosowania mobilne bez dodatkowychopłat

licencyjnych lub stałych wydatków.

Gwarancja: 24 miesiące gwarancji fabrycznej

Kod Producenta: UCM 6510

P/N:: 6947273701651

Numer części EAN:: 6947273701651

Standard Voice: SIP

Liczba portów FXS o telefonu (RJ11): 2 szt.

Liczba portów FXO (RJ11): 2 szt.

Inne porty: USB, SD

Liczba portów WAN (RJ45): 1 szt.

Funkcja Routera (NAT): Tak

Liczba portów LAN (z funkcją NAT): 1 szt.

Maks. ilość abonentów IP: 2000 szt.

Maks. ilość abonentów RJ-11: 2 szt.

Sposób zarządzania: http, telnet

Kodeki: G.711 A-law/U-law, G.722, G.723.1 5.3K/6.3K, G.726, G.729A/B, iLBC, GSM, AAL2-G.726-32, ADPCM; T.38.H.264,

H.263, H263+

Wymiary (wys x szer x gł): 440x185x44 mm
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Kolor: czarny

Opis: Zintegrowany 1 interfejs T1/E1/J1, 2 porty FXO z łączem dalekosiężnym sieci PSTN, 2 porty FXS dla telefonów analogowych

z liniami awaryjnymi w przypadku utraty zasilania oraz nieograniczonykont SIP.• Obsługuje do 2000 rejestracji punktów końcowych

kont

SIP, rejestruje maksymalnie 200 jednoczesnych połączeń (maks. 100 jednoczesnych połączeń szyfrowanych SRTP) i maksymalnie 64

uczestników konferencji • Transmisja danych za pośrednictwem sieci T1/E1/J1 oraz połączona transmisja głosu i danych za

pośrednictwem sieci T1/E1/J1 przy użyciu protokołu SS7 lub PRI. 

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/Centrala-IP-PBX-UCM6510_586_2.html
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