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SL450HX Gigaset

Producent Gigaset

Ilość portów FXO 1

Dodatkowa słuchawka dedykowana do:

- Telefonicznych stacji bazowych DECT Gigaset

- Telefonicznych stacji bazowych DECT/GAP innych producentów

- Routerów DECT/GAP (np. AVM Fritz!Box)

- Routerów DECT CAT-iq 2.0/2.1 (np. Telekom Speedport W724V, TP-LINK Archer VR200v, 02 HomeBox 2)

Wysokiej jakości materiały i wykonanie, aluminiowa ramka słuchawki i metalowa ładowarka

Duży, kolorowy wyświetlacz TFT (2,4”)

Pojemna książka adresowa na 500 kontaktów vCard, każdy mieszczący do 3 numerów

Doskonałe parametry akustyczna z przełączanymi profilami audio

Bluetooth® 2.0 oraz port micro USB do synchronizacji danych z PC

Tryb głośnomówiący full-duplex z doskonałą jakością dźwięku

Współpraca z przewodowymi i bezprzewodowymi zestawami słuchawkowymi

Graficzna identyfikacja rozmówcy (Picture CLIP)

Jakość dźwięku

Wygodny tryb głośnomówiący full-duplex

- z dedykowanym głośnikiem w słuchawce

- z 4 profilami dźwięku dla optymalnego dopasowania do preferencji użytkownika

Doskonała jakość dźwięku w trybie HDSP™ (High Definition Sound Performance) dla połączeń VoIP

Profile dźwięku przełączane dedykowanym przyciskiem

Alarm wibracyjny

Głośność dzwonka regulowana w 5 stopniach

Złącze przewodowego zestawu słuchawkowego (Jack 2.5 mm, mono)

Współpraca z bezprzewodowym zestawem słuchawkowym Bluetooth® 2.0 (profile „handsfree” i „headset”)

Książka adresowa i połączenia

Książka adresowa na 500 kontaktów vCard: imię, nazwisko, 3 numery telefonu, e-mail, data urodzin, melodia VIP, zdjęcie Picture

CLIP

Wyszukiwanie po imieniu lub nazwisku

Wymiana kontaktów vCard z telefonami komórkowymi / PC przez Bluetooth® 2.0 lub micro USB

Wybieranie numeru z możliwością korekcji przed zestawieniem połączenia

Powtarzanie wybierania ostatnich 20 numerów

Automatyczne powtarzanie wybierania

Szybkie wybieranie (programowanie przycisków 2-9)

Programowalny czas flash

Wyświetlacz

Duży kolorowy wyświetlacz TFT
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50 x 38 mm (wys. x szer.), 63 mm (2,4”) przekątna,

65 000 kolorów, 8 linii, 240 x 320 pikseli

Wybór schematu kolorystycznego

- Czarne tło

- Jasne tło

Tryb powiększonej czcionki (lista połączeń i książka adresowa)

Wygaszacz ekranu

- zegar analogowy lub cyfrowy

- zdjęcie

- pokaz slajdów

W trybie oczekiwania

- wyświetlanie daty i godziny

- wyświetlanie siły sygnału i stanu naładowania akumulatora

- wyświetlanie przycisków funkcyjnych wyświetlacza

Podczas połączenia: wyświetlanie czasu rozmowy

Sygnalizacja połączeń

Identyfikacja numeru dzwoniącego (CLIP / CNIP)

Wyświetlanie zdjęcia przypisanego do kontaktu (Picture CLIP)

Kolorowa animacja na wyświetlaczu oraz podświetlenie przycisku „zielonej słuchawki”.

Ustawienia dzwonka

- 22 melodie

- 5 poziomów głośności / wyłączony / narastający

Wgrywanie zdjęć i melodii dzwonka do słuchawki (np. *.bmp,*.mp3)

Oddzielne ustawienie dzwonka dla połączeń zewnętrznych / wewnętrznych

Tryb dzienny / nocny: czasowe wyciszanie melodii dzwonka, za wyjątkiem kontaktów VIP

Lista połączeń

Migający klawisz wiadomości sygnalizujący nowe zdarzenia, zapewniający dostęp do listy wiadomości lub listy (sygnalizacja

podświetleniem klawisza może być włączona)

Lista połączeń z numerami (CLIP) i czasem połączeń dla wszystkich (60) pozycji, wychodzących, przychodzących lub nieodebranych

(20 pozycji każda)

Klawiatura

Podświetlana klawiatura z materiałów wysokiej jakości

Możliwość wyłączenia podświetlenia

Podświetlany przycisk akceptacji połączenia / trybu głośnomówiącego

Dedykowany przycisk zmiany profilu audio

Blokada klawiatury przyciskiem (#)

Automatyczna blokada klawiatury

Programowalny czas Flash

Regulacja głośności przyciskami na bocznej krawędzi słuchawki

Menu

Wygodne menu w wielu językach (D, GB, F, I, E, P, TR, itd.)

Łatwa obsługa dzięki kolorowym ikonom, tekstowemu menu i przyciskom wyświetlacza

Konfigurowany kolor wyświetlanych tekstów

SMS

Wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS w sieci stacjonarnej oraz IP (RTP)

Wysyłanie wiadomości tekstowych do 612 znaków

Pamięć na około 50 wiadomości SMS

Wysyłanie wiadomości SMS na e-mail

Możliwość zapisu numerów z wiadomości SMS w książce adresowej

Współpraca z PC

Połączenie z PC przez kabel micro USB (nie będący w zestawie) lub przez Bluetooth® 2.0

Darmowe oprogramowanie: Gigaset QuickSync dla Microsoft® lub Mac

Synchronizacja książki adresowej z MS Outlook i MAC

Obsługa mediów:

- Pliki graficzne dla funkcji Picture CLIP i wygaszacza (*.bmp, *.jpg, *.gif)

Formaty:             zdjęcia CLIP:       172 x 240 pikseli

                          wygaszacz:         240 x 320 pikseli

- Melodie dzwonka (*.wma, *.mp3, *.wav)

- Pojemność pamięci dla grafiki / melodii: 3 MB



Interfejs CTI: wybieranie / wyświetlanie połączeń z / na PC (MS Outlook)

Synchronizacja z chmurą Google

Wymagania systemowe: System operacyjny Windows Vista (32 bit lub 64 bit), Windows 7 (32 bit lub 64 bit), Windows 8/8.1 (32 bit

lub 64 bit), Microsoft Internet Explorer 5.5 lub wyższy lub Mac OS X 10.10 Yosemite, 10.9, 10.8, 10.7

Funkcje dodatkowe

Plug-and-play – łatwe uruchomienie: rozpakuj, zarejestruj, dzwoń (słuchawka nie jest zarejestrowana fabrycznie)

Kalendarz z podglądem miesiąca i planerem na 30 spotkań z przypomnieniem dedykowanym sygnałem dzwonka

Przypomnienie o urodzinach dla każdego wpisu z książki adresowej

Budzik z funkcją drzemki i dedykowaną melodią

Monitoring pomieszczenia (Babyfon) z funkcją interkomu

- z powiadomieniem zewnętrznym, np. na telefon komórkowy

- z powiadomieniem wewnętrznym, na inną słuchawkę DECT

Połączenie bezpośrednie (Baby call): wybieranie zaprogramowanego numeru po naciśnięciu dowolnego przycisku

Edycja nazwy słuchawki

Ton ostrzegawczy przy utracie zasięgu DECT

ECO DECT

Automatyczna redukcja mocy nadawania w zależności od odległości między stacją bazową, a słuchawką

Brak promieniowania w trybie czuwania wszystkich zalogowanych słuchawek, o ile obsługują tryb ECO DECT

Niski pobór mocy dzięki energooszczędnemu zasilaczowi

Dane techniczne

Standardy

DECT, GAP, CAT-iq 2.0/2.1, HD Voice, wiadomości tekstowe w sieci stacjonarnej lub sieci IP (RTP), SIP, RTP, STUN,

POP3/POP3S, Bluetooth® 2.0

Słuchawka

Czas czuwania: do 200 h

ok. 47h przy włączonym podświetleniu wyświetlacza

Czas rozmów: do 12 h

Akumulator: 1 x lithium ion

Czas ładowania: ok. 3 h

Zasięg w budynkach: do 50 m

na zewnątrz: do 300 m

Wymiary: 130 x 51 x 19 mm (wys. x szer. x dł)

Masa : ok. 104 g (z akumulatorem)

Ładowarka

Zasilacz: zasilacz sieciowy 230 V

Wymiary: 70 x 59 x 29 mm (wys. x szer. dł.)

Masa: ok. 130 g (z zasilaczem)

Zawartość opakowania

1 słuchawka Gigaset SL450HX

1 podstawka ładująca

1 zasilacz do ładowarki

1 akumulator li-ion (750 mAh)

1 pokrywa akumulatora

1 zaczep do paska

1 instrukcja obsługi

Kolor

platynowo – czarny



 

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/SL450HX-Gigaset_623_2.html
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