Gigaset R630H PRO
Profesjonalna i niezawodna
słuchawka
PBX
DECT przystosowana do pracy w
trudnych warunkach.
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R630 to idealny telefon do obsługi jedno- i wielobazowych systemów w środowiskach firmowych Gigaset Pro.
Umożliwia rozmowę w biurze i wokół niego dzięki funkcjom roamingu i handoveru rozmów w środowiskach
wielobazowych. Specjalna i unikalna konstrukcja zapewnia zgodność słuchawki z klasą ochrony IP65. Urządzenie
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można więc wykorzystywać w warsztatach i zapylonych pomieszczeniach. Co więcej, odporna na wstrząsy
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obudowa czyni je doskonałym narzędziem do wszelkich codziennych zastosowań biznesowych.
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• Interfejs użytkownika nowej generacji na 1,8-calowym
wyświetlaczu TFT z podświetleniem
• Boczne przyciski do regulacji głośności podczas rozmowy
• Maksymalny czas rozmów do 14 godzin. Urządzenie wspomaga
codzienną pracę bez doładowywania
GB sygnalizacja połączeń przy użyciu latarki LED
• Wizualna
• Łatwa instalacja i obsługa – słuchawka gotowa do pracy zaraz
po odpakowaniu i podłączeniu
• Profile do użytku wewnątrz i na zewnątrz oraz użytku osobistego
• Doskonała jakość dźwięku (HDSP)
• Pełna zgodność z systemami Gigaset N510 Single i N720 DECT IP
Multicell
• Menu PBX Manager z opcją Gigaset PBX T300/T500 PRO
• Nowoczesna konstrukcja o wygodnym rozmiarze i proporcjach
• Lokalna książka telefoniczna z miejscem na 200 wpisów w
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formacie vCard z możliwością wyszukiwania oraz obsługa
firmowej książki telefonicznej poprzez PBX (XML, LDAP)
Czytnik e-mail i usługi informacyjne
Wygodna edycja numerów i tekstów
Budzik z funkcją drzemki
Synchronizacja zegara przy użyciu informacji CLIP
Obsługa funkcji dostawcy sieci za pośrednictwem menu
Ładowarka z możliwością montażu na ścianie

Odporność na kurz i wodę zgodnie z klasą IP65, odporność
na wstrząsy
Reprezentowany przez Gigaset R630H standard spełnia najbardziej
wymagające oczekiwania. Zgodność z normą IP65 gwarantuje
odporność produktu na kurz: brak dostępu cząsteczek kurzu do
obudowy! Chroni także przed strumieniami wody: woda tryskająca z
dyszy na obudowę z dowolnego kierunku nie wywoła szkodliwych
efektów.

Obsługa systemów wielokomórkowych z roamingiem i
handoverem rozmów włącznie
R630H obsługuje wszystkie funkcje systemów Gigaset Pro N720
Multicell i N510 Single Cell. Jak inne profesjonalne słuchawki Gigaset,
także R630H umożliwia prowadzenie telefonicznych rozmów podczas
przemieszczania się po terenie całej firmy. Dostępny w menu słuchawki
Menadżer PBX udostępnia również zdalny dostęp do indywidualnych
ustawień centralki PBX Gigaset.

Gumowa powierzchnia zapewnia idealny uchwyt
Pokryta gumą obudowa eliminuje niebezpieczeństwo wysunięcia
słuchawki z dłoni i zapewnia pewny uchwyt. Wzmocniona słuchawka
ma podświetlany wyświetlacz, łatwą do czyszczenia obudowę i oferuje
wyjątkową trwałość. Gumowane przyciski z wyczuwalnym kliknięciem
zapewniają pewne wybieranie numerów i ułatwiają nawigację po
menu. Nawet w rękawicach i niezależnie od rozmiaru dłoni.

Gigaset R630H PRO
Profesjonalna i niezawodna słuchawka DECT
przystosowana do pracy w trudnych warunkach.

Dane techniczne
Wyświetlacz i interfejs

•
•

1,8-calowy podświetlany kolorowy wyświetlacz graficzny
Technologia TFT, rozdzielczość 128 x 160 pikseli, 6 wierszy
i 65 tys. kolorów
Łatwy w obsłudze interfejs użytkownika z 2 schematami kolorów

Wyświetlacz w trybie wygaszacza ekranu
Tryb wygaszacza ekranu może prezentować:
Zegar cyfrowy lub analogowy
Usługi informacyjne 3
Obrazy

•
•
•

Wyświetlacz w trybie bezczynności
W trybie bezczynności wyświetlacz pokazuje dane użytkownika:
Data i godzina
Stan akumulatora w różnych kolorach
Nazwa telefonu
Siła sygnału lub tryb ECO
Wyświetlanie liczby nowych rozmów i wiadomości
Przyciski do szybkiego wybierania funkcji, programowalne

•
•
•
•
•
•

Książka telefoniczna i wybieranie numerów

• Książka telefoniczna mieszcząca 200 wizytówek vCard. Obsługa
•
•
•
•
•

•
•

imienia, nazwiska, 3 numerów telefonów (domowy, służbowy,
komórkowy)
Przypisywanie dzwonków do abonentów z grupy VIP
Tryb Jumbo: większa czcionka (wybieranie numerów i rozmowy
przychodzące)
Wyszukiwanie w książce telefonicznej PBX (XML i LDAP) 1,
Manualne i automatyczne wyszukiwanie w publicznych
książkach telefonicznych online 2
Ponowne wybieranie 20 ostatnich różnych numerów
Programowalne skróty szybkiego wybierania za pomocą
przycisków 2-9, 0
Wybieranie numerów w trybach DTMF, Pulse lub Flash

Jakość dźwięku

• Dźwięk HD z HDSP™

• Tryb głośnomówiący z doskonałą jakością dźwięku —

aktywacja przy użyciu przycisku
Klawisz boczny do łatwej kontroli głośności telefonu
30 dzwonków do wyboru, 5 poziomów głośności i tryb
narastający
Wybór profilu dźwięku
Gniazdo zestawu słuchawkowego (monofoniczne) typu
jack, 2,5 mm

Wyświetlacz w trybie rozmowy

•
•
•
•

Menu telefonu

Klawiatura

• Wyświetlanie czasu trwania rozmowy

• Wygodne, łatwe w obsłudze menu w 24 językach
• Łatwa obsługa przy użyciu kolorowych ikon, tekstowego menu
i przycisków
• Z centralą telefoniczną Gigaset Pro, dostępne będzie menu PBX
Manager, które obsługuje między innymi następujące funkcje:
• Hot Desking (PIN-IN)
• Listy połączeń
• Nie przeszkadzać (DND)
• Prezentacja numerów
• Zarządzanie grupami
• Przekierowania
• Poczta głosowa z powiadomieniem wizualnym
• Centralna książka telefoniczna
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• Ergonomiczna, podświetlana klawiatura z wysokiej jakości,
gumowaną obudową
• Klawisz funkcyjny wiadomości (czerwony LED)
• Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy przy użyciu przycisku #
• Klawisz boczny do łatwej kontroli głośności
• Oddzielny przycisk do wyboru profilu dźwięku - łatwa
zmiana ustawień dostosowanych do warunków na zewnątrz i
wewnątrz pomieszczeń:
głośne otoczenie
ciche otoczenie
ustawienia osobiste

•
•
•

Odbieranie rozmów

• Identyfikacja rozmówcy poprzez CLIP i CNIP
• Sygnalizacja połączenia na wyświetlaczu oraz za
pośrednictwem wbudowanej latarki LED
• Wibrowanie
• Animacja dzwonka na wyświetlaczu
• 30 melodii dzwonka do wyboru
• Przypisywanie dzwonków do abonentów z grupy VIP
1
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Dane techniczne
Listy rozmów

•
•

Zasięg DECT

 ygodny dostęp do nieodebranych połączeń przy użyciu
W
przycisku funkcyjnego wiadomości
3 osobne listy rozmów (nieodebrane/przychodzące/
wychodzące) z pamięcią po 20 wpisów oraz identyfikacją
rozmówcy (wymagana funkcja CLIP/CNIP w stacji bazowej)
i czasu 2

Funkcje wiadomości

• Zasięg w pomieszczeniach do 50 metrów
• Zasięg na zewnątrz do 300 metrów
Czas pracy

• Czas rozmów do 14 godzin
• Czas czuwania do 300 godzin

• Czytnik poczty e-mail
• Usługi informacyjne

Ekologia

Schemat połączeń

Wymiary (wys. x szer. x gł.) i waga

• Zużycie prądu niższe nawet o 60%

4 dzięki zasilaczowi

z funkcją oszczędzania energii

• Słuchawka: 154 x 52 x 30 mm
• Ładowarka: 75 x 74 x 39 mm
• Waga: 139 g (z akumulatorami)

N510 IP PRO

Zawartość pudełka
N720 IP PRO

SŁUCHAWKI

R630H PRO

* Urządzenia

DX800A all in one

DECT innych
producentów
działające w
standardzie GAP

• Słuchawka
• Kółko zabezpieczające
• Mocowanie do paska
• Gumowa zatyczka
• Pokrywa akumulatora
• 2 x akumulator NiMH typu AAA
• Ładowarka
• Zasilacz do ładowarki
• Ulotka dotycząca bezpieczeństwa

* może powodować ograniczenie funkcjonalności

Przypisy
1 Podczas użytku z Gigaset PBX T300/T500 PRO (SW 5.1 lub nowsze)
2 W zależności od kraju, operatora lub PBX
3 Tylko z kompatybilnymi stacjami bazowymi Gigaset IP
4 W porównaniu z konwencjonalnymi zasilaczami

To najlepszy wybór.

Nowa linia profesjonalna Gigaset zapewnia firmom skrojone
na miarę systemy telefoniczne wspomagające komunikację.
Odkryj więcej! Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Gigaset
lub odwiedź stronę gigasetpro.com

Wydawca: Gigaset Communications UK Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone. Z zastrzeżeniem zmian technicznych, konstrukcyjnych i zmian dostępności.
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