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DX600 A ISDN Siemens Gigaset

Producent Gigaset

Siemens Gigaset DX600 A ISDN to najnowszy produkt na rynku, dedykowany małym firmom. DX600A jest centralką, do której

można zalogować maksymalnie 6 słuchawek bezprzewodowych (każda ze swoim odrębnym numerem) oraz przyłączyć fax.

Gigaset DX600 A Sprawdza się idealnie jako centralka telefoniczna ISDN w maksymalnej konfiguracji:

● 1 telefon stacjonarny (baza)

● 6 telefonów bezprzewodowych

● 1 fax

 

 

Gigaset DX600 A - wybrane funkcje:

● Podłączenie jednej linii ISDN,

● Możliwość zalogowania 6 dodatkowych słuchawek DECT, każda ze swoim odrębnym numerem MSN

● Zasięg bazy wewnątrz budynku: 50 m, zasięg na zewnątrz: 300 m,

 

 

Port analogowy do podłączenia faksu

● dzwonki polifoniczne,

● Menu w języku polskim

● Intuicyjna konfiguracja,

● Duży, wyraźny wyświetlacz graficzny LCD,

● Kalendarz,

● Funkcja głośnego mówienia i słuchania,

● 6 dowolnie programowalnych przycisków,

● Lista 20 ostatnio wybieranych numerów,

● Lista 30 nieodebranych połączeń,

● Bluetooth - możliwość odbierania połączeń przychodzących za pomocą zestawu słuchawkowego lub na telefon komórkowy,

● Automatyczna sekretarka (55 minut),

● Funkcja nagrywania rozmów.
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Polecane bezprzewodowe słuchawki do współpracy z DX600 A: Gigaset C59H, SL78H, SL400H, SL79H, E49H.

Korzystając z programu Gigaset QuickSync można wykonywać połączenia wychodzące za pomocą komputera. Połączenia można

wykonywać przy użyciu następujących aplikacji do obsługi kontaktów:

● Outlook 2003 – Microsoft Outlook 2003, opcja dostępna tylko na komputerach, na których zainstalowany jest ten program.

● Outlook 2007 – Microsoft Outlook 2007, opcja dostępna tylko na komputerach, na których zainstalowany jest ten program.

● Kontakty systemu Windows – opcja dostępna tylko w systemach Windows Vista i Windows 7.

 

 

Gwarancja: 24 miesiące

 

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/DX600-A-ISDN-Siemens-Gigaset_281_2.html
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