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S685IP Siemens Gigaset

Producent Gigaset

Ilość linii 6

Ilość portów WAN 1

Ilość portów FXO 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

• G.722 - 48/56/64 Kbps

Zarządzanie przez

• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową

• klawiaturą telefonu

Gigaset S685 IP łączy w sobie funkcjonalność telefonu stacjonarnego oraz internetowego - pozwala on na swobodne przełączanie

między linią VoIP i PSTN.

Telefon jest gotowy do transmisji dźwięku w niezwykle wysokiej jakości dzięki technologii HDSP™ (High Definition Sound

Performance™).

Umożliwia skonfigurowanie 6 kont SIP od niezależnych operatorów, każde konto może być przypisane do wybranej słuchawki.

Jednocześnie można prowadzić nawet 3 rozmowy: 2 rozmowy VoIP i jedną po linii analogowej.VoIP z automatyczną sekretarką

Bezpośrednio w słuchawce dostępna jest cała paczka funkcji Nowej Generacji: wiadomości SMS, czytnik RSS, wyświetlanie

prognozy pogody, obserwator aukcji eBay, książka telefoniczna do 150 wpisów oraz wybór 15 melodii dzwonków.

Siemens S685 IP to najnowszy model z serii dwu funkcyjnych telefonów bezprzewodowych - Gigaset. Stacja bazowa S685 IP może

być podłączona zarówno do tradycyjne linii telefonicznej oraz łącza szerokopasmowego dla połączeń telefonii internetowej. Istnieje

możliwość podłączenia aż do 6 słuchawek do jednej stacji bazowej oraz wykonywania do trzech połączeń w tym samym czasie.

Aparat S685 IP wyposażony jest w podświetlany wyświetlacz o rozdzielczości 128x160 piksle, 5 polifonicznych dzwonków oraz 10

melodii oraz automatyczna sekretarkę.

Dzięki możliwości zarejestrowania do 6 różnych kont SIP telefon ten może obsługiwać do 6 niezależnych numerów lub linii

wewnętrznych w tym samym czasie.

Jakość dźwięku:

● HDSP™ - kodowanie dźwięku w jakości High Definition

● Kodeki: G.711, G.722 | G.726, G.729AB | G729, iLBC

● Tryb głośnomówiący

● 10 dzwonków tradycyjnych
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● 5 dzwonków polifonicznych

● Regulacja głośności słuchawki

● Bluetooth jest połączenie tylko z telefonów S85H

● Wideband Audio (G.722) tylko słuchawki S85H

Wydajność:

● Zasięg w otwartej przestrzeni: 300 m

● Zasięg w budynkach: 50 m

● Czas czuwania: 210 godzin

● Czas rozmów: 25 godzin

● Książka telefoniczna do 250 wpisów vCard, VIP-wpisy (określonej melodii i wstępnie obraz może być przypisany do każdego

wpisu w książce

● Ostatnio wybierane numery: 10

● Przycisk wybierania ponownego redial

● Instalacja Plug-and-play

● Alarm i przypomnienia

Wyświetlacz i menu:

● Typ wyświetlacza: graficzny, czarno-biały

● Rozdzielczość: 128x160 pikseli

● Łatwe menu tekstowe

● Prezentacja numeru dzwoniącego

● Lista nieodebranych połączeń: 25 wpisów

● Dostępnych języków menu: 30 (w tym polski)

● Czasu i data

● Moc sygnału (od stacji bazowej)

● Stan baterii oraz proces ładowania

● Czas rozmowy

Kilka słuchawek:

● Liczba obsługiwanych słuchawek: 6

● Rozmowy wewnętrzne

● Przełączanie rozmowy zewnętrznej pomiędzy słuchawkami

● Równoczesne rozmowy: 3 - 2 VoIP + 1 PSTN

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/S685IP-Siemens-Gigaset_292_2.html
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