Flexible VoIP solution for small businesses












איכות שמע ברמה הגבוהה ביותר ()HD
טווח פעולה של עד  05מטר בתוך מבנה ו  055מטר מחוץ למבנה
עד  4שיחות חוץ בו זמנית
עד  0שפופרות DECT
עד  0חשבונות SIP
מסך צבעוני "8.1
משך זמן דיבור –  0עד  85שעות ,משך זמן המתנה –  855שעות
תמיכה ב PoE
שולחני או אפשרות של תלייה על הקיר
שדרוג )OTA (Over-the-Air

תכונות הטלפון:





























עד  0חשבונות SIP
עד  4שיחות חוץ בו זמנית
עד  0שפופרות DECT
העברה בין שיחות
שיחת ועידה  0אתרים
שיחה מזוהה ()CID
שיחה ממתינה ()Call Waiting
שיחת חרום
תא קולי ( ,)Voice mailעם נורית
חיווי להודעה קולית ()MWI
חיוג חוזר ()Redial
חיוג מהיר
מענה אוטומטי ()Auto Answer
הפניית שיחה (תמידית ,בתפוס ,באין מענה)
העברת שיחה ()Call Transfer
סינון שיחות ()Do-Not-Disturb
רישום היסטורי של שיחות (חויגו,
התקבלו ,לא נענו)
ספר טלפונים בעברית ( 055רשומות),
נשמרים בבסיס
אפשרות של חיפוש ,יבוא ,יצוא בספר הטלפונים
ספר טלפונים מרוחק
לחיץ השתקה ()MUTE
החזקת שיחה ()Call Hold
תמיכה במספר שפות (עברית ,אנגלית ,רוסית)...
נעילת מקשים
תוכנית חיוג
אינטרקום ,איתות ,מוסיקה בהמתנה,
שיחה לא מזוהה ,דחיית שיחה לא מזוהה
 9סוגי צלצול
שומר מסך

קודקים ומאפייני שמע:






דיבורית Full Duplex Speakerphone -
אפשרות כיוון עוצמת השמע –  0רמות
אפשרות כיוון עוצמת צלצול – כיבוי  0 +רמות
צליל חיווי לסוללה חלשה
DTMF





Wideband Codec – G.722
G.711u/A, G.723, G.726, G.729, iLBC
VAD, CNG, AEC, PLC, AJB

מאפייני רשת:








)SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261
SNTP/NTP
)VLAN (802.1Q and 802.1P
802.1x, LLDP, PPPoE
)STUN Client (NAT Traversal
UDP, TCP
IP Assignment: Static/DHCP

ניהול:




Auto-Provision via FTP/ TFTP/ HTTP/ HTTPS
Auto-Provision with PnP
קונפיגורציה דרך דפדפן האינטרנט ,הטלפוןAuto-Provision ,

אבטחה:




Open VPN, SRTP/HTTPS/TLS
AES Encryption
 0רמות הרשאה – Admin/VAR/User

מאפיינים פיזיים:








מסך תצוגה צבעוני ( 1.8" ) 128 x 160עם תאורה אחורית
 81מקשים נומריים  0 +מקשי ניווט  1 +מקשי בחירה 6 +
מקשי פונקציה  6 +מקשי קיצור
שקע חיבור למערכת ראש ( 1.0מ"מ)
)Power Over Internet (IEEE 802.3af
יציאה אחת (10/100 Mbps) – RJ45
ממשק Mini USB
על גבי השולחן או תלייה על הקיר

