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Grandstream 1760HD WIFI

Producent Grandstream

Ilość linii 3

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

• G.722 - 48/56/64 Kbps

Obsługiwane protokoły • SIP - Session Initiation Protocol

Zarządzanie przez

• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową

• TFTP - Trivial File Transfer Protocol

GXP 1760W jest telefonem przeznaczonym dla klasy ?redniej z wbudowanym modu?em Wi-FI. Telefon oferuje 6 linii, 3
konta SIP, 6 dwukolorowych klawiszy linii i 4 programowalne kontekstowe klawisze ekranowe umieszczone na
pod?wietlonym ekranie LCD o rozdzielczo?ci 200 x 80 pikseli(3.3?). W celu umo?liwienia dodatkowej personalizacji,
Telefon VoIP GXP1760W oferuje personalizowane sygna?y dzwonków/sygna?y oddzwaniania oraz integracj? z
zaawansowanymi aplikacjami internetowymi i biznesowymi oraz lokalnymi us?ugami prognozy pogody. Telefon IP klasy
?redniej zapewnia wyj?tkow? wydajno?? dla wszystkich u?ytkowników na ca?ym ?wiecie w przyst?pnej cenie.

Cechy produktu

3 konta SIP/6 linii

6 dwukolorowych przycisków wielofunkcyjnych

24 wirtualne programowalne przyciski szybkie wybieranie/BLF

4 programowalne przyciski kontekstowe

5-stronna konferencja

Książka telefoniczna do 2000 kontaktów i rejestr rozmów na 500 wpisów

Wyświetlacz 200 x 80 pikseli

2x 10/100 Ethernet z zasilaniem PoE

Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) 2.4Ghz i 5Ghz

Port USB

EHS (Electronic Hook-Switch) z zestawem słuchawkowym PlantronicsGXP 1760W jest telefonem przeznaczonym dla klasy średniej

z wbudowanym modułem Wi-FI. Telefon oferuje 6 linii, 3 konta SIP, 6 dwukolorowych klawiszy linii i 4 programowalne

kontekstowe klawisze ekranowe umieszczone na podświetlonym ekranie LCD o rozdzielczości 200 x 80 pikseli(3.3″). W celu

umożliwienia dodatkowej personalizacji, Telefon VoIP GXP1760W oferuje personalizowane sygnały dzwonków/sygnały

oddzwaniania oraz integrację z zaawansowanymi aplikacjami internetowymi i biznesowymi oraz lokalnymi usługami prognozy

pogody. Telefon IP klasy średniej zapewnia wyjątkową wydajność dla wszystkich użytkowników na całym świecie w przystępnej

cenie.
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Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl
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