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KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ

KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ

Naše telefony

Naše telefony

Bezdrátový telefon SIEMENS GIGASET C530 IP

Manažerský telefon Well SIP T32G

•

Podržení hovoru

•
•

Hlasitý poslech
Telefonní seznam a mnoho dalších funkcí

•
•
•

Dosah na volném prostranství až 300 m
Pohotovostní doba až 180 hodin
Podpora Facebook®, Twitter®, eBay®

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sluchátky jsou také možné interní hovory

oIP hovory jsou díky

Přesměrování, přidržení nebo přesměrování hovoru
Barevný displej s možností zobrazení ID a fotografie
Hlasitý poslech a 3-cestná konference
Telefonní seznam až 1000 kontaktů
Historie hovorů
Potlačení šumu při telefonování
Volací plán a čekající hovory
SMS
Vysoká kvalita hovoru s možností napojení náhvní soupravy
Programovatelná tlačítka s LED
LED notifikační dioda
Podporuje bezpečnostní normy TLS, SRTP, HTTPS, 802.1x, Open VPN a AES

VoIP brána CISCO SPA112

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Hlasitý poslech, telefonní seznam a další funkce

display, hlasitý odposlech a 2,5 mm vstup pro náhlavní sadu. Velmi jednoduchým upgrade software telefonu je možné

Všechny zde uvedené ceny jsou včetně DPH.
Aktualizace 14. 7. 2017.

ID volajícího
Čekájící hovory
Hlasová pošta
Konfigurace přes webové rozhraní
2 standardní telefonní porty pro 2 analogová zařízení
Podporuje i připojení faxu

CENA VČ. DPH: 1 815 KČ
(K objednání společně s tarifem.)

Cisco SPA112 umožňuje vysoce kvalitní VoIP služby s komplexní sadou funkcí pomocí širokopásmového připojení k internetu.
Snadná instalace a použití, to funguje přes IP síť pro připojení analogových telefonů a faxů pro poskytovatele služeb VoIP a poskytuje podporu pro další LAN připojení. Cisco SPA112 je analogový telefonní adaptér (ATA) s 2 FXS a 1 10/100 WAN portem.
LED kontrolky indikují stav jednotlivých volání a reagují na akce uživatele.

Všechny zde uvedené ceny jsou včetně DPH.
Aktualizace 14. 7. 2017.
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Parametry telefonu Yealink SIP-T32G IP podporuje bezproblémový přechod na sítě založené na gigabitové infrastruktuře.
Dual-port Gigabit Ethernet je určen pro flexibilní možnosti nasazení. S vysokým rozlišením barevného TFT-LCD displeje, nabízí
telefon SIP-T32G IP vynikající zobrazení informací o volajícím. Uživatelské rozhraní je přehledné a má intuitivní ovládání. Telefon je vybaven chipsetem TI Aries, podporuje HD Voice a HD kodek (G.722). Díky těmto vlastnostem nabízí VoIP telefon Yealink
SIP-T32G bezkonkurenčně kvalitní zvuk. Ke každému kontaktu můžete přiřadit fotografii, podle přání nastavit motivy nebo
využívat spořič displeje. Telefon Yealink SIP-T32G má českou lokalizaci displeje i web managementu, disponuje atraktivním
designem a řadu nadstandardních funkcí. Telefon má 3 programovací tlačítka vybavené LED diodami s BLF/BLA funkcemi.

Manažerský telefon CISCO LINKSYS SPA942
Velký grafický LCD display

CENA VČ. DPH: 2 376 KČ
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