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DX800A + C620H Siemens Gigaset

Producent Gigaset

Ilość linii 6

Gigaset DX800A all in one to profesjonalny telefon z obsługą wielu linii, sprawdzający się w małych i domowych firmach.

aczynając od ergonomicznego kształtu i nowoczesnego wyglądu, aż po duży (3,5”), kolorowy wyświetlacz TFT, ten wyjątkowy

model wyróżnia się najwyższej klasy elegancją połączoną z biznesową funkcjonalnością. Gigaset DX800A all in one oferuje

prawdziwą elastyczność i może współpracować z linią IP oraz ISDN lub IP oraz stacjonarną. Ponieważ telefon obsługuje różne typy

połączeń, za jego pośrednictwem można równolegle prowadzić cztery rozmowy, a cały system rozbudować do 6 słuchawek

łącznie. Do łatwego zarządzania kontaktami służy pojemna książka teleadresowa, która pomieści do 1000 wpisów w formacie vCard.

Możesz je synchronizować z kontaktami komputerowego programu Outlook. Gigaset DX800A all in one posiada najlepszy w swojej

klasie tryb głośnomówiący wspierający rozmowy prowadzone zarówno przez sieć przewodową, jak i bezprzewodową. Co więcej,

każda rozmowa brzmi wspaniale za sprawą dźwięku w jakości High Definition. Trzy zintegrowane automatyczne sekretarki o

łącznym czasie nagrań sięgającym 55 minut, potwierdzają, że Gigaset DX800A all in one jest świetnie przystosowany do pracy w

małych firmach.

Zestaw funkcji odpowiadających za oszczędzanie energii oraz tryb całkowicie redukujący emisję fal sprawiają, że telefon jest bardziej

przyjazny dla środowiska naturalnego.

Cechy słuchawki C620H

 

● Czas gotowości: 530 godz.

● Czas rozmów: 26 godz.

● Możliwość zapisania 250 numerów w książce telefonicznej.

● Bezpośrednie wybieranie numeru i automatyczny wybór prefixu.

● Dostępna lista 20 ostatnio wybieranych numerów.

● Dostępna lista 20 nieodebranych połączeń z podaniem daty i godziny.

● Identyfikacja numeru przychodzącego.

● Dostępna funkcja wiadomości SMS.

● Podświetlany, graficzny, kolorowy wyświetlacz 128 x 160 px o wielkości 1,8” i 65000 kolorów.I

● nformacje dostępne na wyświetlaczu: stan naładowania, czas połączenia, siła sygnału, data, godzina.

● Łatwe w użyciu menu tekstowe, duża czcionka oraz czytelne ikony.

● Klawisze nawigacyjne oraz konfigurowalne przyciski funkcyjne.

● Zaawansowany tryb głośnomówiący.

● Wysoka jakość dźwięku w standardzie HDSP™.

● Regulowana głośność słuchawki.

● Możliwość podłączenia zestawu słuchawkowego – dostępne złącze jack 2,5 mm.

● Indywidualne dźwięki dzwonka dla wybranych rozmówców - 20 dostępnych melodii dzwonka oraz 19 dźwięków real sound.
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Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl
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