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יחידת הרחבת מקשים עם צג  LCDעתיר ביצועים
יחידת הרחבת המקשים מדגם  EXP40הכוללת צג  LCDגרפי גדול
מרחיבה את יכולת הפעולה של הטלפונים מהדגמים SIP-T46G,
 SIP T48Gומביאה אותם לרמה אחת מעלה .היחידה כוללת 02
מקשים פיזיים ומעבר בין  0עמודים המעניקים סה"כ  02מקשים בכל
יחידה.
כל מקש ניתן לתכנות של עד  40פעולות שונות .בין הפעולות ניתן
למצוא את  ,BLF/BLAחיוג מהיר ,עקוב אחרי ,העברת שיחה ,חניית
שיחה ,איסוף שיחה ועוד.

פיינ המאפיינים והתועלות העיקריים

> עיצוב ייחודי ואיכותי

עיצוב חדש ומהפכני
עיצוב חדשני עם תשומת לב לפרטים הקטנים מעניקים
ליחידה מראה אלגנטי והרגשה זהה לזו שב ;T46G
רפידות גומי בבסיס היוצרות מגע עם השולחן ומונעות
החלקת היחידה והטלפון.
המעמד החדש מאפשר הצבת היחידה בשני זוויות שונות
ואף יכולת התקנה על הקיר .התאורה האחורית מונעת את
הצורך בשימוש במקור אור חיצוני.

חוויה ויזואלית עשירה ליישומים שונים
מצויד בצג  LCDגרפי  160X320הכולל תאורה אחורית.
 20מקשים פיזיים עם נוריות  LEDבשני צבעים ושני דפי
תצוגה; היחידה מאפשרת שימוש בסה"כ  40מקשים
מתוכנתים נוספים לטלפון הניתנים להגדרה כחיוג מהיר,
 ,BLF/BLAעקוב אחרי ,העברת שיחה ,חניית שיחה,
איסוף שיחה ועוד 2 .מקשי בקרה נפרדים משמשים למעבר
מהיר בין  0עמודי התצוגה.

יכולת הרחבה
תמיכה בעד  6יחידות הרחבה ועד  240מקשים נוספים.
אם מחוברות יחד יותר מ 3-יחידות הרחבת מקשים נדרש
לחבר ליחידה השלישית ספק מתח ( 5וולט 1.2/אמפר).

> חוויית תצוגה עשירה עם צג  LCDגרפי בגודל 160X320

>  20מקשים פיזיים עם נוריות חיווי  LEDבשני צבעים

>  2מקשי בקרה משמשים למעבר מהיר בין  0עמודי התצוגה

> בסיס עם  2מצבים מתכווננים

> אפשרות לתלייה על הקיר
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תצוגה

מאפיינים פיזיים

מאפייני המארז

> צג  LCDגרפי בגודל 160X320
עם  16גווני אפור ותאורה אחורית
> שני עמודי תצוגה
> סמלים שונים לכל פעולה המופיעים
על הLCD-

> אפשרות תליה על הקיר
> בסיס עם  2מצבים מתכווננים
> עד  2יחידות הרחבה מופעלות על ידי
הטלפון המארח עצמו
> תמיכה בשרשור של  6יחידות לכל היותר
>  2חיבורי  )6P6C( RJ12לכניסה וליציאת
נתונים
> מידות (רוחב  Xעומק  Xגובה :)T X
 127 X 213 X 167 X 45מ"מ
> מתאים לטלפונים SIP T46G, T48G
> טמפרטורת עבודה -10°C :עד 50°C
> לחות תפעול10-95% :

> כמות/קרטון 10 :יחידות
> משקל נטו/קרטון 6.7 :ק"ג
> משקל ברוטו/קרטון 7.6 :ק"ג
> גודל האריזה הפנימית:
 237 X 154 X 100מ"מ
> גודל הקרטון 520 x 317 x 247 :מ"מ

מקשים ומחוונים
>  20מקשים פיזיים עם נוריות חיווי LED
בשני צבעים
>  20מקשים נוספים על ידי העברת עמוד
>  2מקשי בקרה נפרדים משמשים
למעבר מהיר בין  0עמודי התצוגה
> אפשרות לתכנות המקשים כ :קו
משותף ,רשימת  ,BLFחניית שיחה,
שיחת ועידה ,העברת שיחה ,איסוף
קבוצתי ,האזנה קבוצתית,LDAP ,
משיכה ,דפדפן ..... XML
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