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Cisco SPA514G

Producent Cisco

Ilość linii 4

Obsługiwane kodeki

• G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms

• G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka10ms

• G.722 - 48/56/64 Kbps

Obsługiwane protokoły

• SIP - Session Initiation Protocol

• SCCP - Skinny Client Control Protocol

Zarządzanie przez

• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową

• klawiaturą telefonu

Telefon Cisco SPA514G posiada 4-Linie IP z 2-portowym przełącznikiem Gigabit Ethernet. Zapewnia zaawansowane głosowe

transmisje danych. Oparty na Session Initiation Protocol (SIP), Cisco SPA514G  został przetestowany w celu zapewnienia pełnej

współpracy z wiodącymi rozwiązaniami Voice over IP (VoIP) z urządzeń infrastruktury liderów.

Cisco SPA514G został zaprojektowany w celu uproszczenia instalacji, zapewniając jednocześnie większe bezpieczeństwo dla

całkowitego spokoju. Wykorzystuje standardowe protokoły szyfrowania, aby wykonać bezpieczny zdalny provisioning i dyskretny

aktualizacje oprogramowania w trakcie eksploatacji. Bezpieczne zdalne narzędzia rezerw obejmują szczegółowe pomiary wydajności

i możliwości rozwiązywania problemów, umożliwiając dostawcom sieci dostarczania wysokiej jakości wsparcia dla swoich

abonentów. Zdalny provisioning oszczędza także dostawcom usług czas i koszty zarządzania, obciążenia wstępnego i rekonfiguracji

sprzętu u klienta.

Cechy:

 

● Wyświetlacz na bazie pikseli: 128 x 64 monochromatyczny wyświetlacz graficzny LCD z podświetleniem

● Dedykowane przyciski podświetlane:

● Audio mute on / off

● Słuchawki on / off

● Zestaw głośnomówiący on / off

● kierunkowe pokrętło do nawigacji w menu

● Wiadomość poczty głosowej 

● Przycisk pobierania wiadomości poczty głosowej

● Dedykowany przycisk Hold

● przycisk Ustawienia dostępu do menu funkcji, ustawień i konfiguracji

● Regulacja głośności na biegunach w górę / w dół 

● Standardowy 12-pad Przycisk wybierania

● Wysokiej jakości słuchawki i kołyski
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● Wbudowany wysokiej jakości mikrofon i głośnik

● Gniazdo Słuchawki: 2,5 mm

● Elektroniczny przełącznik (EHS) Wsparcie z wybranych słuchawek Plantronics z adapterem

● Gigabit Port i Port PC: 1000BASE-T RJ-45

● 802.3af Power over Ethernet (PoE)

 

Zabezpieczenia

 

● System zabezpieczony hasłem, zaprogramowana do ustawień fabrycznych

● zabezpieczony hasłem dostęp do funkcji administratora i na poziomie użytkownika

● HTTPS z certyfikatem fabrycznie zainstalowanego klienta

● HTTP digest: szyfrowane uwierzytelnianie poprzez MD5 (RFC 1321)

● Do 256-bit Advanced Encryption Standard (AES)

 

 

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/Cisco-SPA514G_494_2.html
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