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Eacom VIP300 z PSTN

Producent Eacom

Ilość linii 3

Ilość portów WAN 1

Ilość portów LAN 1

Obsługiwane kodeki

• G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps

• G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka10ms

• G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps

• iLBC - Internet Low Bitrate Vocoder - 15Kbps, ramka 20ms

Obsługiwane protokoły • SIP - Session Initiation Protocol

Zarządzanie przez • WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową

Telefon Eacom VIP300

Telefon IP z obsługą 3 niezależnych kont SIP, przeznaczony do biur, o wysokiej jakości dżwięku, integrujący telefonię VoIP i PSTN

ze zintegrowanym portem FXO. Port FXO pozwala na podłączenie linii telefonicznej tradycyjnego operatora lub linii analogowej z

centrali telefonicznej i odbieranie/wykonywanie połączeń z/do tradycyjnego operatora. Dzięki posiadaniu portu linii analogowej i

kont SIP doskonale nadaje się do firm z kilkoma małymi biurami, gdzie centrala jest w siedzibie głównej i komunikuje się z liniami

wewnętrznymi po protokole VOIP (SIP), a jednocześnie w biurach regionalnych są też linie analogowe.

Protokół SIP 2.0, 3 niezależne konta SIP.

 

Funkcje:

● transfer, wyciszanie, nie przeszkadzać, dostęp do poczty głosowej za pomocą klawisza funkcyjnego, przekierowania warunkowe

i bezwarunkowe.

● Obsługuje tryb konferencyjny poprzez zestaw głośnomówiący (do 3 uczestników, czułość mikrofonu - 1,5 metra).

● Wyświetlacz monochromatyczny o wymiarach 128x64 piksele.

● Kasowanie echa >60dB. Książka telefoniczna.

● Historia połączeń do 64 wpisów.

● Kodeki: G.711a/u, G.729, iLBC, G.726. 2 porty Ethernet - do WAN i LAN, możliwość konfiguracji VPN - obsluga 802.1p/Q.

● Możliwość konfiguracji zdalnej - automatyczne przypisywanie konfiguracji, numeru, aktualizacja oprogramowania.

● Zarządzanie poprzez internetowy panel użytkownika.

● Wymiary: 225x183120 mm.

● Zgodność z ROHS, FCC, CE.
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Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/Eacom-VIP300-z-PSTN_322_2.html
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