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WIDEOFON Grandstream GXV 3005

Producent Grandstream

Ilość linii 1

Ilość portów WAN 1

Ilość portów LAN 1

Ilość portów FXO 1

Obsługiwane kodeki

• H.263 - kodek video

• H.264 - kodek video

Obsługiwane protokoły • SIP - Session Initiation Protocol

Zarządzanie przez

• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową

• TFTP - Trivial File Transfer Protocol

• klawiaturą telefonu

Wideotelefon GXV 3005 pozwala łatwo oraz tanio przeprowadzać wideokonferencje na dowolne odległości. Jest idealny dla

multimedialnej komunikacji z biura i z domu oraz do wirtualnego biura.

GXV 3005 dzięki zaawansowanej technologii wspierającej standard SIP i H.264/H.263 bezproblemowo współpracuje z dostawcami

usług SIP. Nowoczesny projekt oraz specjalizowane funkcje pozwalają na przesyłanie obrazu doskonałej jakości oraz na łatwe

wdrażanie telefonów w środowisku korporacyjnym.

GXV 3005 jako pierwszy telefon w standardzie H.264 IP pozwala na przesyłanie obrazu wysokiej jakości w czasie rzeczywistym

zajmując pasmo od 64kbps do 1Mbps. Wbudowany 5,6 calowy ekran i kamerę VGA można dla wygody obsługi ustawić pod

dowolnym kątem.

Cechy produktu:

● Dwustronna transmisja wideo wysokiej jakości

● Praca w paśmie od 64kbps do 1Mbps

● Obsługa 3 kont SIP

● Wyraźny wyświetlacz

● Regulowana kamera VGA

● Cienki 5,6 calowy kolorowy wyświetlacz TFT (obracany w pionie i poziomie)

● Trójstronne telekonferencje

● Zoom cyfrowy i optyczny, automatyka ostrości i naświetlenia

● Funkcja Picture-in-picture

● Programowalne dzwonki

● Intuicyjny interfejs użytkownika

Dane techniczne
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protokoły:

● Obsługa SIP 2.0, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP (klient i serwer), PPPoE, TFTP,

NTP, TLS(w przygotowaniu).

Interfejsy:

● dwa porty Ethernet 10M/100M , 2 USB (2.0), 1 wyjście audio i 1 wyjście wideo, 1 gniazdko do zestawu nagłownego 1xFXO

Wideo:

● Procesor DSP zapewnia wolny od zakłóceń przekaz dźwięku i obrazu.

Kodeki wideo:

● Obsługa H.263 I H.264 (przy rozdzielczości CIF lub QVGA do 30 klatek/sekundę) korekta migotania,, PIP (Picture-in-Picture),

wyciszanie dźwięku i blokowanie przekazu wideo, robienie/zapisywanie/wysyłanie zdjęć w rozdzielczości VGA

Zaawansowane funkcje:

● Zapewnia wszystkie powszechne funkcje telefoniczne oraz pozwala na obsługę trzech kont VoIP, rozmowy przez głośnik,

trójstronne audio/wideo konferencje, pocztę głosową, itp.

Zarządzanie i konfiguracja:

● Możliwość konfiguracji z poziomu przeglądarki WWW, ekranu LCD lub plików konfiguracyjnych

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/WIDEOFON-Grandstream-GXV-3005_263_2.html
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