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Υβριδική συσκευή VoIP – Κοινή SIP- και IP συσκευή
συστήματος, με λειτουργικό AndroidTM, με έγχρωμη οθόνη
4,3“ και αυτόματο τηλεφωνητή
• Δυνατότητα συγχρονισμού με υπηρεσίες GoogleTM, Apple® iCloud,
και Microsoft® Exchange
•
•
•
•

Δυνατότητα σύνδεσης ασύρματων κεφαλόφωνων (DHSG)
Ασφαλείς κλήσεις VoIP με τη χρήση κρυπτογράφησης
Υποστήριξη για IP κάμερες (προαιρετικό)
Επεκτάσεις πλήκτρων COMfortel Xtension300

Είναι η COMfortel 2600 IP μια συσκευή συστήματος για τα IP τηλεφωνιά κέντρα της
Auerswald ή μια κοινή SIP τηλεφωνική συσκευή για ένα Soft-PBX ή μια λύση IP-Centrex;
Και τα δύο, καθώς ως υβριδική τηλεφωνική συσκευή ταιριάζει απλά παντού. Πλήρης
έλεγχος από το κλασικό πληκτρολόγιο, πλήκτρο πλοήγησης τεσσάρων κατευθύνσεων ή
λειτουργία όπως ένα smartphone με την οθόνη αφής καθώς και η ρύθμιση της γωνίας
κλίσης της, δείχνουν τους πολλούς πρακτικούς τρόπους λειτουργίας της. Ως μία VoIP
τηλεφωνική συσκευή η COMfortel 2600 IP έχει και άλλες αρετές. Ο ενσωματωμένος
τηλεφωνικός της κατάλογος υποστηρίζει πάνω από 10.000 εγγραφές (!) , ενώ τα emails, τα
δεδομένα ημερολογίου και επαφών συγχρονίζονται αξιόπιστα με τα δεδομένα σας στο
Cloud.
Με τη χρήση VPN μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως απομακρυσμένο
εσωτερικό συνδρομητή του τηλεφωνικού σας κέντρου, αξιοποιώντας όλες τις λειτουργίες
του. Τα πρωτόκολλα SIPS και SRTP εξασφαλίζουν την ασφαλή επικοινωνία μέσα από το
internet. Η λειτουργία του αυτόματου τηλεφωνητή ενεργοποιείται με την τοποθέτηση μιας
κάρτας SD. Για τη σύνδεση κεφαλόφωνων η COMfortel 2600 IP διαθέτει μια θύρα
σύνδεσης με υποστήριξη για ασύρματα κεφαλόφωνα DHSG.
Τα 15 πληκτρα της με τα πολύχρωμα LED μπορούν να προγραμματιστούνα ανεξάρτητα για
ένδειξη κατειλημμένου εσωτερικού, ταχεία κλήση, λειτουργίες συστήματος και SIP. Και αν δεν
σας είναι αρκετά, μπορούν να επεκταθούν με έως και τρεις επεκτάσεις πλήκτρων COMfortel
Xtension300 φτάνοντας στο σύνολο 105 πλήκτρα λειτουργιών, μια ευπρόσδεκτη άνεση για
ένα επαγγελματία χρήστη του τηλεφωνικού κέντρου. Επιπλέον υπάρχουν ακόμα 5
προγραμματιζόμενα πλήκτρα στην οθόνη με λειτουργία αφής. Τέλος, ένα από τα καλύτερα
χαρακτηριστικά της συσκευής, είναι ο έξυπνος τρόπος διαχείρισης της ενέργειας, με τον
οποίο διατηρεί την κατανάλωση σε χαμηλά επίπεδα σε κάθε κατάσταση.
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COMfortel® 2600 IP

Δυνατότητες με μια ματιά
Λειτουργίες συστήματος και ευκολίες
• Αναγνώριση κλήσης αριθμού (CLIP) και ονόματος (CNIP) από τον τοπικό
και τον κεντρικό τηλεφωνικό κατάλογο του τηλεφωνικού κέντρου
• Αυτόματος φωτισμός με ρυθμιζόμενη ένταση φωτεινότητας και διάρκειας 		
λειτουργίας
• Προσωποποιημένες εικόνες φόντου και μελωδίες κουδουνισμού
• Ανεξάρτητη ρύθμιση έντασης κουδουνισμού, ακουστικού και ανοιχτής 		
συνομιλίας
• Λειτουργία σίγασης μικροφώνου
• Ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης της συσκευής σε 3 επίπεδα
• Online-Name Search (Αντίστροφη αναζήτηση αριθμού καλούντος), με 		
IP τηλεφωνικό κέντρο της Auerswald)
• Προγραμματιζόμενα πλήκτρα (15), 2 επιπέδων
• Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
• Τηλεφωνικός κατάλογος, >10.000 εγγραφές τοπικά στη συσκευή
• Κλείδωμα συσκευής, δυνατές κλήσεις ανάγκης
• Πρόσβαση στον κεντρικό τηλεφωνικό κατάλογο του τηλεφωνικού κέντρου

Λειτουργία αυτόματου τηλεφωνητή
•
•
•
•
•
•

Ενεργοποίηση με την τοποθέτηση μια κάρτας SD-/SDHC
Δυνατότητα απομακρυσμένης ενεργοποίησης και προώθησης μηνυμάτων
Ανακοινώσεις (25) και μηνύματα (250)
Βέλτιστη ποιότητα ήχου μέσω ασυμπίεστης εγγραφής
Έυκολη ενεργοποίηση με το πάτημα ενός πλήκτρου
Η συνολική χωρητικότητα εξαρτάται από το αποθηκευτικό μέσο
(1 GB αρκεί για περίπου 30 ώρες εγγραφής)
• Ηχογράφηση συνομιλίας και υπαγόρευση σημείωσης
• Απάντηση και μήνυμα ανάλογα με τον τύπο και τον αριθμό κλήσης

Λειτουργικό σύστημα AndroidTM
• Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο Android στην οθόνη αφής
• Εύκολη προσαρμογή στις προσωπικές ανάγκες με αγορά ή και δημιουργία 		
προσωπικών εφαρμογών
• Εύκολος συγχρονισμός1 συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων Push των 		
δεδομένων ημερολογίου και επαφών, καθώς επίσης και emails με υπηρεσίες
Microsoft® Exchange, Apple® iCloud, Google™
• Πρωτοποριακή φιλοσοφία λειτουργίας με συνδυασμό πληκτρολογίου στην 		
οθόνη αφής και με φυσικό πληκτρολόγιο στη συσκευή

Χαρακτηριστικά IP
• 100 λογαριασμοί, δυνατότητα για 10 παρόχους, μεγ. 1 λογαριασμός ως συσκευή
συστήματος Auerswald
• Busy Lamp Field (BLF)
• Ημερομηνία και ώρα μέσω NTP
• Authentication Digest (MD5)
• Εύκολη εγκατάσταση ως απομακρυσμένο εσωτερικό μέσω internet
• Υψηλή ποιότητα ήχου με τη χρήση Echo Cancellation και Comfort Noice 		
Generation (CNG)
• Ενσωματωμένος HTTP-/HTTPS-Webserver
• Ενσωματωμένος VPN-Client
• Μαζική εγκατάσταση μέσω Provisioning-Server (HTTP, HTTPS και TFTP)
• Προτεραιότητα των πακέτων φωνής (Diff Serv)
• SIP σύμφωνα με RFC 3261
• Τροφοδοσία μέσω Ethernet (PoE – Power over Ethernet)
• STUN (UDP over NAT)
• Τόνοι κατά τη διάρκεια της συνομιλίας σύμφωνα με RFC 2833
• Transport Layer Security (TLS)
• Υποστήριξη IP καμερών1
• Ασφαλής μετάδοση δεδομένων φωνής (SRTP) σύμφωνα με RFC 3711
και RFC 4568
• Ασφαλής επικοινωνία (SIPS) σύμφωνα με RFC 3261
• Υποστήριξη VLAN σύμφωνα με IEEE 802.1q
• VoIP-Codec G.722 (Wideband) με υποστηριζόμενο Hardware, π.χ. 		
COMpact 3000, Asterisk- ή IP-Centrex λύσεις
• VoIP-Codecs G.711 μ-Law/a-Law και iLBC
• Προεπιλογή VoIP-Codec
Πληροφορίες
1

Περιγραφή: COMfortel 2600 IP μαύρη

Υποστηριζόμενα τηλεφωνικά κέντρα
•
•
•
•
•
•
•
•
•

COMpact 3000 (χωρίς λειτουργίες συστήματος)
COMpact 5010 VoIP, 5020 VoIP
COMpact 5000, 5000R
COMmander 6000, 6000R, 6000RX
COMmander Basic.2, Basic.2 19”
COMmander Business, Business 19”
Λύσεις Asterisk
Λύσεις IP-Centrex, Hosted PBX
Soft-PBX

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
• Σύνδεση συστήματος: Ethernet 10/100 Base-T
• Σύνδεση PC: Ethernet 10/100 Base-T
• Τροφοδοσία: Power over Ethernet
(PoE σύμφωνα με IEEE 802.3af)
• Κατανάλωση: ελαχ. 2,4 W, μεγ. 4,1 W
(χωρίς επεκτάσεις πλήκτρων COMfortel Xtension300)
• Θύρα σύνδεσης επεκτάσεων πλήκτρων: για έως 3 COMfortel 		
Xtension300, το καθένα με 30 πλήκτρα λειτουργιών (2 επιπέδων)
• Σύνδεση κεφαλόφωνου: για δυναμικά ακουστικά , και με υποστήριξη
DHSG
• Οθόνη: Έγχρωμη TFT (4,3“/10,9 εκ, 480 x 272 pixels) με 		
resistive touch
• LEDs: 18 LEDs (ορισμένα πολλαπλών χρωμάτων)
• Στοιχεία ελέγχου: Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο, 12 πλήκτρα 		
λειτουργιών, 15 προγραμματιζόμενα πλήκτρα (2 επιπέδων)
• Αποθηκευτικό μέσο: Κάρτα SD-/SDHC, έως 8 GB
(δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία)
• 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 128/150/170 χιλ. x 210 χιλ.
• Βάρος: περ. 1.050 γρ.
• Ασφάλεια: CE

Περιεχόμενα Συσκευασίας
•
•
•
•

Κεντρική μονάδα COMfortel 2600 IP
Ακουστικό με καλώδιο σπιράλ
Καλώδιο σύνδεσης LAN RJ-45/RJ-45 (περ. 3 μ. μήκος)
Οδηγίες θέσης σε λειτουργία και σύντομες οδηγίες χρήσης

Κωδ. προϊόντος: 90073

Κωδικός EAN: 4019377900734

Προαιρετικές δυνατότητες, απαιτείται αγορά άδειας.

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