COMfortel 1600
®

ISDN

Συσκευή συστήματος ISDN με φωτιζόμενη οθόνη
γραφικών με λειτουργία αφής,
με 15 προγραμματιζόμενα πλήκτρα
• Αυτόματη αναγνώριση της σύνδεση S0 ή UP0

• Προγραμματιζόμενα πλήκτρα για εποπτεία εσωτερικών,
εξωτερικών γραμμών και λειτουργιών συστήματος
• Κορυφαία ακουστικότητα σε όλα τα περιβάλλοντα
• Τροφοδοσία από το τηλεφωνικό κέντρο,
δεν απαιτείται επιπλέον τροφοδοτικό
• Πολλαπλή ρύθμιση γωνίας κλίσης

Μοντέρνος σχεδιασμός σε συνδυασμό με ένα διαδραστικό μενού αφής είναι τα
κύρια χαρακτηριστικά της σειράς συσκευών συστήματος COMfortel.
Ψάχνετε για μία μοντέρνα συσκευή συστήματος και δεν θέλετε να κάνετε κανέναν
συμβιβασμό σε θέματα ευκολίας χρήσης και άνεσης στη λειτουργία; Τότε, έχετε βρει αυτό
που ζητάτε. Η COMfortel 1600 σας προσφέρει έναν υψηλής ποιότητας, μοντέρνο
σχεδιασμό, σε συνδυασμό με μια πληθώρα πρακτικών χαρακτηριστικών. Μπορείτε να
εκτελέσετε σχεδόν οποιαδήποτε λειτουργία με το πάτημα ενός πλήκτρου και να βλέπετε
την κατάσταση της λειτουργίας με την ένδειξη του LED στο πλήκτρο. Η πλοήγηση στο
μενού και η χρήση της συσκευής είναι απλή και άνετη με τη φωτιζόμενη οθόνη γραφικών
με λειτουργία αφής.
Και η COMfortel 1600 υποστηρίζει την αυτόματη αναγνώριση του τύπου σύνδεσης, μια
καινοτομία της Auerswald. Έτσι μπορεί η τηλεφωνική συσκευή να λειτουργήσει άμεσα και
χωρίς καμία μετατροπή, σε μια θύρα S0 ή UP0 του τηλεφωνικού κέντρου.

Έξυπνες Τηλεπικοινωνίες

COMfortel® 1600

Δυνατότητες με μια ματιά
Λειτουργίες Συστήματος

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

• Αναγνώριση κλήσης αριθμού (CLIP) και ονόματος (CNIP) από τον τοπικό
και τον κεντρικό τηλεφωνικό κατάλογο του τηλεφωνικού κέντρου
• Αυτόματη αναγνώριση σύνδεσης S0 ή UP0
• Ανεξάρτητη ρύθμιση έντασης κουδουνισμού, ακουστικού και ανοιχτής 		
συνομιλίας
• Λειτουργία σίγασης μικροφώνου
• Online-Name Search (Αντίστροφη αναζήτηση αριθμού καλούντος), με 		
IP τηλεφωνικό κέντρο
• Προγραμματιζόμενα πλήκτρα (15), 2 επιπέδων
• Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
• Τροφοδοσία από τη σύνδεση συστήματος, δεν απαιτείται επιπλέον τροφοδοτικό
• Τηλεφωνικός κατάλογος, 1.600 εγγραφές τοπικά στη συσκευή
• Κλείδωμα συσκευής, δυνατές κλήσεις ανάγκης
• Πρόσβαση στον κεντρικό τηλεφωνικό κατάλογο του τηλεφωνικού κέντρου

• Σύνδεση συστήματος: Θύρα S0 ή UP0
• Τάση λειτουργίας: από την εσωτερική θύρα S0 ή UP0 του
τηλεφωνικού κέντρου
• Κατανάλωση: ελαχ. 0,9 W, μεγ. 1,7 W
• Κεφαλόφωνο: ξεχωριστή θύρα σύνδεσης για δυναμικά κεφαλόφωνα
• Οθόνη: φωτιζόμενη οθόνη γραφικών με 128 x 32 pixels,
μονόχρωμη, με resistive Touch
• LEDs: 18 LEDs (ορισμένα πολλαπλών χρωμάτων)
• Στοιχεία ελέγχου: Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο, 12 πλήκτρα
λειτουργιών,15 προγραμματιζόμενα πλήκτρα (2 επιπέδων)
• Ακουστικό: Wideband Audio, μικρόφωνο, δυναμικό ακουστικό, 		
συμβατό με ακουστικά βαρηκοΐας
• Μεγάφωνο: 8 Ohm, Ø 54 χιλ.
• Άγγιστρο: μαγνητικό
• Υλικό κατασκευής: πλαστικό
• Χρώμα: μαύρο
• Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 275 χιλ. x 113/135/155 χιλ. x 210 χιλ.
• Βάρος: περ. 980 γρ.
• Ασφάλεια: CE
• Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Microsoft Windows,
Apple Mac OS X και Linux

Υποστηριζόμενα τηλεφωνικά κέντρα της Auerswald
•
•
•
•
•
•
•

COMpact 30001
COMpact 2206 USB2, 4410 USB2
COMpact 5010 VoIP, 5020 VoIP
COMpact 5000, 5000R
COMmander 6000, 6000R, 6000RX
COMmander Basic.2, Basic.2 19”
COMmander Business, Business 19”

Περιεχόμενα Συσκευασίας
•
•
•
•

1
2

Κεντρική μονάδα COMfortel 1600
Ακουστικό με καλώδιο σπιράλ
Καλώδιο σύνδεσης ISDN RJ-45/RJ-45 (περ. 3 μ. μήκος)
Οδηγίες θέσης σε λειτουργία και σύντομες οδηγίες χρήσης

Απαιτείται πλακέτα επέκτασης με μία θύρα S0- ή UP0-Port στο τηλεφωνικό κέντρο.
Η αναβάθμιση firmware μέσω ISDN δεν υποστηρίζεται.

Πληροφορίες

Περιγραφή: COMfortel 1600 μαύρη

Δωδεκανήσου 21, 54626, Θεσσαλονίκη
ΤΗΛ.: 2310 500500 • FAX: 2310 522454
email: info@ltcom.gr

Κωδ. προϊόντος: 90114 Κωδικός EAN: 4019377901144

Έξυπνες Τηλεπικοινωνίες

