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Grandstream DP722

Producent Grandstream

Ilość linii 10

Obsługiwane kodeki

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

• 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

 

DP722 to bezprzewodowy telefon IP DECT klasy średniej, który pozwala użytkownikom mobilizować sieć VoIP w każdym

przedsiębiorstwie, magazynie, sklepie i środowisku mieszkalnym.

Jest obsługiwany przez stacje bazowe Grandstream DP750 i DP752 DECT VoIP i zapewnia połączenie mobilności i doskonałej

wydajności telefonicznej.

Do pięciu słuchawek DP722, które mają być obsługiwane w każdej stacji bazowej, podczas gdy każdy DP722 obsługuje zakres do

350 metrów na zewnątrz (z DP752) i 50 metrów w pomieszczeniu, 20 godzin rozmów i 250 godzin czasu czuwania.

Oferuje pakiet solidnych funkcji, w tym obsługę do 10 kont SIP na telefon, pełny dźwięk HD, kolorowy wyświetlacz 1,8 cala,

gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, urządzenie Push-to-talk, zestaw głośnomówiący i wiele innych. W połączeniu ze stacjami bazowymi

DECT Grandstream, DP722 oferuje niedrogie bezprzewodowe rozwiązanie DECT klasy średniej dla każdego użytkownika

biznesowego lub stacjonarnego.

 

Funkcje telefonu bezprzewodowego DECT Grandstream DP722:

Obsługuje zasięg do 350 metrów na zewnątrz i 50 metrów w pomieszczeniu, gdy jest używany z DP752 (300 metrów na zewnątrz,

gdy jest używany z DP750)

Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 1,8 cala (128 x 160) z 2 programowalnymi przyciskami programowalnymi

Oferuje 20 godzin rozmowy i 250 godzin czuwania

Obsługuje do 10 kont SIP i 10 linii na telefon, a także 3-kierunkowe konferencje

Push-to-talk za pomocą konfigurowalnego przycisku

Wyświetlanie strumienia wideo i płynne sterowanie drzwiami z jednym dotknięciem dzięki kamerom drzwiowym GrandDSDS serii
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GDS3700

Dźwięk HD na głośniku, mikrotelefonie i zestawie słuchawkowym

Aktualizacje oprogramowania i oprogramowania układowego

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/Grandstream-DP722_677_2.html

http://www.voipsklep.pl/Grandstream-DP722_677_2.html

