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Yealink W60P

Producent Yealink

Ilość linii 5

Obsługiwane kodeki

• G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms

• 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

Obsługiwane protokoły • SIP - Session Initiation Protocol

Yealink W60P 

Telefon bezprzewodowy DECT/GAP VoIP plus baza W60B to doskonałe rozwiązanie dla małych i średnich firm. Możliwość

podłączenia do 8 bezprzewodowych słuchawek DECT W52H lub W56H zapewnia dobrą mobilność i elastyczność.

*GAP zapewnia podstawową współpracę telefonów/słuchawek DECT pochodzących od różnych producentów

Bezprzewodowy telefon W56P oferuje elegancki, przyjazny użytkownikowi projekt, wiele funkcji VoIP oraz świetną wytrzymałość

baterii. Idealnie sprawdzi się w szpitalach, magazynach oraz do użytku w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Cechy produktu

Graficzny, kolorowy wyświetlacz z podświetlaniem: 240x320 px | 2,4”

12 klawiszy numerycznych, 5 klawiszy nawigacji, 2 klawisze kontekstowe, 6 klawiszy funkcyjnych, 6 klawiszy szybkiego dostępu

Liczba obsługiwanych kont VoIP: 5 kont SIP

Rejestracja maksymalnej liczby słuchawek: 8 słuchawek

Liczba równoczesnych połączeń: 4 połączenia

Książka adresowa: do 500 wpisów (przechowywana w bazie)

Kodeki audio: G.722 (dźwięk HD), G.711, , G.726, G.729AB

Gniazdo słuchawki nagłownej : jack 3,5 mm

Zasięg bezprzewodowy wewnątrz budynku | na zewnątrz: 50m | 300m

Czas wyładowania baterii stan czuwania | rozmowa: 400h | 30h

Szybkie ładowanie: 10 minut ładowania pozwala na 2 godziny rozmowy

Obsługuje ładowanie przez USB

Podstawa ładująca z możliwością montażu na ścianie

Nowy zaczep do paska dla większego komfortu noszenia
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Menu w języku polskim

Funkcje telefoniczne

Transfer połączeń: dedykowany przycisk na klawiaturze słuchawki

wybór słuchawki do odebrania połączenia

wybór słuchawki i numeru do wykonania połączenia

paging, interkom, auto-odpowiedź

wstrzymania i transfer połączeń

przełączanie między połączeniami

3-stronne konferencje

połączenia oczekujące, wyciszenie, DND

wyświetlanie numeru dzwoniącego, ponowne wybieranie

anonimowe wykonywanie/odrzucanie połączeń

przekierowywanie połączeń (zawsze/zajęty/brak odpowiedzi)

szybkość wybierania, poczta głosowa

MWI

lokalna książka telefoniczna do 500 wpisów (przechowywana w bazie)

zdalna książka telefoniczna

historia połączeń: wykonane/odebrane/nieodebrane/przekazane

książka telefoniczna: szukaj/importuj/eksportuj

bezpośrednie połączenie IP bez SIP proxy

blokada klawiatury, połączenia alarmowe

przywracanie ustawień fabrycznych

plan numeracyjny, muzyka na czekanie

integracja z BroadSoft: klawisze, książka telefoniczna, historia połączeń

podświetlane klawisze

Personalizacja

9 melodii dzwonka

wygaszacz ekranu, 2 schematy kolorów

wybór języka

Zarządzanie

konfiguracja : przeglądarka/telefon/auto-provision

auto-provision przez : FTP/TFTP/HTTP/HTTPS

auto-provision z PnP

eksport śledzenia danych, logi systemowe

aktualizacja w słuchawkach: OTA

(Over-The-Air)

Właściwości audio

funkcja głośnomówiąca z full duplex

kontrola głośności: 5 stopni

kontrola głośności dzwonka: 5 stopni + wyłączenie

powiadomienia dźwiękowe o niskim poziomie baterii

DTMF

kodeki: G.722, G.711µ/A, G.723, G.726, G.729, iLBC

VAD, CNG, AEC, PLC, AJB

obsługa VQ-RTCPXR (RFC6035)

Sieć

SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)

SNTP/NTP

VLAN (802.1Q i 802.1P)



802.1x, LLDP, PPPoE

Klient STUN (NAT Traversal)

UDP, TCP

Przypisanie IP: statyczne/DHCP

Bezpieczeństwo

Open VPN

Transport Layer Security (TLS)

HTTPS (serwer/klient)

SRTP (RFC3711)

uwierzytelnianie przy pomocy MD5

szyfrowanie AES plików konfiguracyjnych

3 stopniowa konfiguracja (admin/użytkownik/var)

Interfejsy

CAT-iq2.0

1 port RJ45 10/100M Ethernet

PoE  (IEEE 802.3af)

gniazdo słuchawkowe (3.5 mm)

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/Yealink-W60P_625_2.html

http://www.voipsklep.pl/Yealink-W60P_625_2.html

