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Cisco SPA302DKIT-G7

Producent Cisco

SPA302D to słuchawka DECT przeznaczona wyłącznie do użytku z Cisco SPA232D.

Intuicyjny, łatwy w obsłudze produkt , który pozwala łatwo nawigować, przekazywać połączenia, uczestniczyć w konferencjach,

zawieszać połączenia. Szerokopasmowy dźwięk zapewnia niezrównaną jakość głosu i zwiększoną czystość dźwięku przy wysokiej

rozdzielczości ,kolorowy ekran zapewnia czytelne informacje. Doskonała wydajność i zasięg oraz bardzo efektywne wykorzystanie

energii baterii w oparciu o technologię DECT daje SPA302D wyraźną przewagę i oferuje niedrogie rozwiązanie dla klientów, którzy

chcą wdrożyć  mobilność w niższej cenie.

SPA232D  niedroga, niezawodna brama głosowa do podłączenia telefonu analogowego lub faksu poprzez  voice-over-IP (VoIP) lub

połączenie do publicznej sieci telefonicznej (PSTN).

Wysoka jakość głosu:

SPA232D zapewnia wyraźny, wysokiej jakości komunikację głosową w różnych warunkach sieciowych. Doskonała jakość głosu w

sieci IP jest osiągnięta dzięki naszej zaawansowanej realizacji standardowych algorytmów kodujących głos.SPA232D współdziała z

wspólnych urządzeń telefonicznych np. poczty głosowej, faksu, PBX interactive-voice-odpowiedzi (IVR) systemów i wiele innych

firm call-Control Systems, takich jak BroadSoft i Asterisk.

Zarządzanie

SPA232D oferuje wszystkie najważniejsze funkcje i możliwości, jakich klienci wymagają od swoich operatorów. Urządzenie może

być zdalnie skonfigurowane.

Cisco SPA232D obsługuje bardzo bezpieczne, szyfrowane metody komunikacji.

Zwiększona mobilność

Zintegrowana stacja bazowa DECT ze wsparciem dla Cisco SPA302D, zapewnia proste i niezawodne rozwiązanie mobilne dla

użytkowników, którzy często mają tendencję do poruszania się.

Łatwa instalacja i zmiany

Program konfiguracyjny Web-based umożliwia szybkie i łatwe wdrażania zmian.

Spokój

Rozwiązania Cisco dostarczają niezawodność. Wszystkie komponenty zostały rygorystycznie testowane, aby zapewnić łatwą

konfigurację, interoperacyjność i wydajność.
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● Zdolność do wysokiej jakości bogatych w funkcje biznesowe jakości połączeń VoIP z bezprzewodową słuchawką

● Wysoka rozdzielczość wyświetlacza, zestaw głośnomówiący i four-way menu przycisku nawigacyjnego

● Wysoka wydajność i zasięg oraz bardzo efektywne wykorzystanie energii baterii w oparciu o technologię DECT.

● Niezbędne funkcje obsługi telefonu, takich jak identyfikator rozmówcy, transferowanie połączeń, połączenia oczekujące,

przekazywanie połączeń, konferencje trójstronne, historia połączeń, oraz prywatne i wspólne spisy telefonów

● Ekonomiczne mobilne rozwiązanie do pięciu słuchawek Cisco SPA232D , wspiera cztery jednoczesne aktywne połączenia

● Idealne rozwiązanie dla małych obiektów mieszkalnych, biurowych lub biurze domowym (SOHO) oraz środowisk biznesowych

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/Cisco-SPA302DKIT-G7_498_2.html
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