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Επαγγελματική συσκευή συστήματος ISDN με μεγάλη
TFT οθόνη αφής και έως 105 προγραμματιζόμενα πλήκτρα
• Αυτόματη αναγνώριση της σύνδεση S0 ή UP0
• Σύνδεση με ασύρματα κεφαλόφωνα (DHSG)
• Ευέλικτος αυτόματος τηλεφωνητής με προσωποποιημένες
και ανάλογες με τον τύπο κλήσης ανακοινώσεις
• Τροφοδοσία από το τηλεφωνικό κέντρο,
δεν απαιτείται επιπλέον τροφοδοτικό
• Επεκτεινόμενη με έως τρεις επεκτάσεις πλήκτρων
COMfortel Xtension300

		

Τηλεφωνείτε συχνά και δίνετε βαρύτητα στα μοντέρνα μέσα επικοινωνίας; Τότε η COMfortel
2600 είναι η κατάλληλη συσκευή συστήματος για εσάς. Σας προσφέρει έναν υψηλής
ποιότητας, μοντέρνο σχεδιασμό, σε συνδυασμό με μια πληθώρα πρακτικών
χαρακτηριστικών. Η πλοήγηση στο μενού και η λειτουργία του τηλεφώνου είναι απλή και
διαδραστική, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αφής της μεγάλης έγχρωμης οθόνης. 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. Με την
ενσωματωμένη θύρα USB πραγματοποιείται η σύνδεση TAPI για να μπορείτε, π.χ. να
καλείτε απευθείας από τις επαφές του Outlook.
Σε κάθε COMfortel 2600 υπάρχει ένας εύχρηστος και βολικός αυτόματος τηλεφωνητής με
πολλές χρήσιμες λειτουργίες όπως ηχογράφηση συνομιλίας, απομακρυσμένη πρόσβαση,
και η δυνατότητα για ξεχωριστές ανακοινώσεις ανάλογα με τον καλούντα, ή τον τύπο
κλήσης. Η ενεργοποίηση της δυνατότητας του αυτόματου τηλεφωνητή μπορεί να γίνει
απλά τοποθετώντας μια κάρτα SD-/SDHC, όταν τον χρειαστείτε.
Η COMfortel 2600 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.
Και αν δεν σας αρκούν τα 15 προγραμματιζόμενα πλήκτρα, μπορείτε να επεκτείνετε τη
συσκευή με έως και 3 επεκτάσεις πλήκτρων COMfortel Xtension300 φτάνοντας τα
συνολικά 105 πλήκτρα λειτουργιών.

Έξυπνες Τηλεπικοινωνίες

COMfortel® 2600

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
• Αυτόματος φωτισμός με ρυθμιζόμενη ένταση φωτεινότητας και διάρκειας 		
λειτουργίας
• 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
• Προγραμματιζόμενα πλήκτρα (15), 2 επιπέδων
• Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
• Τροφοδοσία από τη σύνδεση συστήματος, δεν απαιτείται επιπλέον τροφοδοτικό3
• 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. 1,1 W, μεγ. 1,9 W
• Επεκτάσεις πλήκτρων3: μεγ. 3 Xtension300-Module με
30 προγραμματιζόμενα πλήκτρα το καθένα σε 2 επίπεδα
• Θύρα USB: USB-Client (Προγραμματισμός / TAPI)
• Κεφαλόφωνο: ξεχωριστή θύρα σύνδεσης για δυναμικά κεφαλόφωνα,
με υποστήριξη DHSG
• Οθόνη: 4,3“ έγχρωμη TFT με 480 x 272 pixels και resistive 		
Touch
• LEDs: 18 LEDs (ορισμένα πολλαπλών χρωμάτων)
• Στοιχεία ελέγχου: Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο, 12 πλήκτρα
λειτουργιών,15 προγραμματιζόμενα πλήκτρα (2 επιπέδων)
• Αποθηκευτικό μέσο: SD-/SDHC-Karte, προτεινόμενο έως 8 Gigabyte,
δεν περιλαμβάνεται 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
• Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Microsoft Windows,
Apple Mac OS X και Linux

Anrufbeantworterfunktion
•
•
•
•
•

Ενεργοποίηση με την τοποθέτηση μιας κάρτας SD-/SDHC
Δυνατότητα απομακρυσμένης ενεργοποίησης και προώθησης μηνυμάτων
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
• Ανακοινώσεις (25) και μηνύματα (250)
• Απάντηση και μήνυμα ανάλογα με τον τύπο και τον αριθμό κλήσης

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
•
•
•
•

Κεντρική μονάδα COMfortel 2600
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.
3 Για τη χρήση ενός η περισσότερων επεκτάσεων COMfortel Xtension300 είναι απαραίτητη και η χρήση ενός τροφοδοτικού COMfortel XT-PS.
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Πληροφορίες

Περιγραφή: COMfortel 2600 μαύρη

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