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Panasonic KX-UT248-B

Producent Panasonic

Ilość linii 6

Ilość portów WAN 1 Gbit

Ilość portów LAN 1 Gbit

Obsługiwane kodeki

• G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps

• G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka10ms

• G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps

• G.722 - 48/56/64 Kbps

Obsługiwane protokoły • SIP - Session Initiation Protocol

Zarządzanie przez

• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową

• klawiaturą telefonu

Panasonic - najlepsze rozwiązanie sip na rynku do biura i domu.

Dźwięk hd

Terminale SIP z serii KX-UT cechują się najlepszą w klasie jakością dźwięku, co oznacza mniej rozmów ze słabą słyszalnością.

Użytkownicy tych terminali SIP będą zachwyceni wyjątkową czystością głosu.

Integracja z aplikacjami CRM

Możliwość połączenia terminali Panasonic z serii KX-UT z hostowanymi usługami Broadsoft oferuje nieznane dotąd opcje integracji

z aplikacjami CRM. Połączenia przychodzące i wychodzące można teraz obsługiwać bezpośrednio z komputera. Platforma Mondago

Go Connect pozwala uzyskać dostęp do wielu rodzajów popularnych systemów CRM. Do dyspozycji użytkowników są teraz także

aplikacje internetowe oraz instalowane na komputerze, dzięki którym można zwiększyć wydajność pracy i uzyskać przewagę nad

konkurentami.

Mniej przewodów - jeden kabel do łączenia z komputerem

Rozbudowa firmy nie musi się już wiązać z przebudową instalacji. Liczne terminale SIP firmy Panasonic są wyposażone w drugie

złącze sieciowe. Za jego pośrednictwem z sieci może korzystać kolejne urządzenie, co oznacza mniejszą ilość kabli. Zmniejszenie

ilości przewodów obejmuje nawet zasilanie — wszystkie terminale z serii UT obsługują technologię Power Over Ethernet. Koniec z

zasilaczami zajmującymi miejsce na biurku.

Elektroniczny podnośnik słuchawki do zestawów bezprzewodowych (EHS)

Cześć terminali SIP posiada wbudowany elektroniczny podnośnik słuchawki, który umożliwia im dostęp do bezprzewodowych

zestawów słuchawkowych Plantronics. Dzięki nim użytkownicy terminali mogą poruszać się swobodnie, zyskując większą mobilność

i wygodę. Firma Plantronics to jeden z czołowych światowych dostawców technologii zestawów słuchawkowych. Oferowane przez tę

firmę doskonałe produkty przyczyniają się do dalszej poprawy wysokiej jakości dźwięku terminali SIP z serii KX-UT.
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Najważniejsze cechy KX-UT248:

● Duży graficzny wyświetlacz LCD 4.4 cali z podświetleniem

● Elegancki wygląd i prosty w obsłudze

● Doskonały dla pracowników biurowych, recepcji

● Obsługa 6 kont SIP

● 24 programowalne przyciski z opisem na wyświetlaczu

● Książka telefoniczna na 500 wpisów

● Wysoka jakość dźwięku (HD Audio)

● Wbudowany moduł Bluetooth

● System głośnomówiący - dwukierunkowy (Full-duplex)

● Niski pobór prądu w trybie ECO (poniżej 1W)

● Zasilanie z sieci Ethernet (PoE) lub poprzez zewnętrzny zasilacz

● Obsługa XML

● Wersja CE (menu na wyświetlaczu w języku Polskim)

● Możliwość zestawienia trójstronnej konferencji telefonicznej

● Możliwość montażu na ścianie

● Menu aparatu w języku polskim

 

Funkcje podstawowe

● Klawisz nawigacyjny oraz 4 przyciski funkcyjne

● Funkcja blokady wyświetlacza oraz telefonu

● Wyświetlanie informacji o połączeniu nadchodzącym

● Połączenia interkomowe lokalne lub w ramach sieci

● Wskaźnik wiadomości oczekującej

● Możliwość ustawienia różnych sygnałów dzwonienia dla różnych linii

● Zastrzeżenie wyświetlania numeru

● Funkcja zawieszania połączeń (HOLD)

● Funkcja przekazywania połączeń (FWD)

● Funkcja przekierowania połączeń: gdy zajęty, gdy nie odbiera

● Funkcja trybu nie przeszkadzaj (DND)

● Funkcja identyfikacji połączeń złośliwych (CLIR)

● Funkcja blokady anonimowych połączeń

● Funkcja blokady połączeń

● Funkcja przekierowania połączenia

● Oddzwonienie na zewnątrz

● Regulowany kontrast wyświetlacza (6 poziomów)

● Regulowana głośność słuchawki (8 poziomów)

● Regulowana głośność systemu głośnomówiącego (8 poziomów)

● Regulowana głośność słuchawki nagłownej (8 poziomów)

● Regulowana głośność dzwonka (7 poziomów)

● Wbudowane wejście dla słuchawki nagłownej (2.5 mm)

● Wbudowany elektroniczny podnośnik słuchawki (EHS) do zestawów słuchawkowych Plantronics

● Wbudowane 2 porty Gigabit Ethernet (10Base-T / 100Base-TX / 1000BASE-T)

● Wbudowane funkcje kasowania echa z możliwością regulacji poziomu

● Wbudowany klient DHCP

● Wbudowany klient SNTP

● Obsługa protokołów DNS, HTTP, HTTPS, VLAN (802.1q)

● Obsługa kodeków G.711a-law, G.711u-law, G.722 (szerokopasmowy), G.726, G.729a

● Telefon wyposażony w obsługę technologii QoS (Quality of Service) wraz z automatycznym dostosowaniem pasma

● Zarządzanie telefonem i jego ustawieniami poprzez wbudowany interfejs WWW lub bezpośrednio z telefonu

● Pełna kompatybilność z systemami Panasonic, Asterisk oraz BroadSoft

 

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/Panasonic-KX-UT248-B_378_2.html
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