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Telefon IP serii Avaya 4602SW

Producent Avaya

Ilość linii 2

Ilość portów WAN 1

Ilość portów LAN 1

Obsługiwane kodeki

• G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps

• G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka10ms

Obsługiwane protokoły

• SIP - Session Initiation Protocol

• H.323

Zarządzanie przez

• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową

• TFTP - Trivial File Transfer Protocol

Telefon IP Avaya 4602/4602SW jest wygodnym narzędziem telekomunikacyjnym umożliwiającym dostęp do wszystkich funkcji

oferowanych przez oprogramowanie Avaya Communication Manager.

Aparat może pracować jako standardowy telefon IP lub w standardzie SIP jako klient serwera SIP Avaya Converged Communications

Server.

Zalety aparatu:

● prosta instalacja - podłączany do sieci IP 10/100 BaseT LAN

● łatwy dostęp do funkcjonalności Avaya Communication Manager

● ochrona inwestycji - możliwości wykonywania upgradów software i firmware

● łatwa, efektywna migracja z protokołu H.323 do standardu SIP

● współpraca ze standardem SIP (Avaya Converged Communications Server)

● integracja głosu z innymi mediami komunikacyjnymi

● obsługa trybu presence-aware

● dostęp do dodatkowych funkcji Avaya Communication Manager

● umożliwia wykorzystanie rozwiązań presence-based, w oparciu o istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną

 

URZĄDZENIE:

● 2 klawisze linii / funkcji automatycznie opisywane na wyświetlaczu

● wyświetlacz LCD - 2 linie x 24 znaki

● możliwość zamontowania naścianie

● wskaźnik oczekującej wiadomości

● różne sposoby zasilania (zewnętrzne lub wewnętrzne)
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● 10 klawiszy funkcyjnych (głośnik, wyciszenie, regulacja głośności, transfer, konferencja, rozłączenie, Redial, wiadomość,

zawieszenie)

● wbudowany głośnik

 

SPECYFIKACJA:

● obsługa SNMP - Simple Network Management Protocol

● funkcje QoS (Quality of Service) dla UDP Port selection, Diffserv, 802.1p/q

● klient DHCP lub statyczny adres IP

● możliwość automatycznych upgrade'ów oprogramowania z serwera TFTP

● kompatybilny ze standardem IEEE 802.3af Power over LAN

● kompatybilny z Microsoft NetMeeting.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

● wymiary: 212x260x70 mm

● temperatura pracy: 4-48°C

 

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/Telefon-IP-serii-Avaya-4602SW_41_2.html
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