Niezawodna słuchawka DECT
z zestawem profesjonalnych
funkcji.
S510H PRO
Słuchawka S510H PRO oferuje najlepszą w swojej klasie jakość,
doskonale spełniając oczekiwania wymagających użytkowników.
Współpracuje z takimi systemami, jak N720 IP PRO oraz N510 IP PRO,
a także z hybrydowym telefonem stacjonarnym Gigaset DX800A All-in-one
oraz każdą stacją bazową DECT marki Gigaset.
Zautomatyzowana instalacja gwarantuje szybką i łatwą konfigurację.
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Najważniejsze cechy:
• Jasny, kolorowy wyświetlacz TFT z 8 liniami i przekątną 1,8”
• Intuicyjny interfejs użytkownika z ikonami

• Współpraca z zestawem słuchawkowym poprzez Bluetooth®
lub złącze Jack 2,5 mm
• Wygodna wymiana danych poprzez Bluetooth® lub złącze miniUSB
• Działająca według harmonogramu funkcja„nie przeszkadzać”
•
•
•
•
•

wyciszająca dźwięk dzwonka przy zewnętrznych połączeniach
od abonentów spoza grupy VIP
Tryb głośnomówiący z dźwiękiem najwyższej jakości
4 profile trybu głośnomówiącego dostosowane do preferencji
użytkownika
Organizer z kalendarzem i funkcją przypominania
Ergonomiczna klawiatura z regulowanym podświetleniem
oraz blokadą
Przyciski do regulacji głośności na bocznej ściance słuchawki

Technologia DECT:
Systemy telefoniczne z technologią DECT oferują szereg korzyści,
w tym duży zasięg, długi czas pracy oraz wysoką jakość dźwięku.

Komunikacja
Elastyczne opcje współpracy
S510H PRO z innymi
urządzeniami.
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PBX or switch optional.
N720 IP PRO
Also 3rd party PBX or hostet IP
possible

S510H PRO

Expandable
up to 6 DECT

*stacje bazowe
DECT zgodne
handsets
ze standardem
GAP

DX800A all in one
KOMPUTER

* może wiązać się z ograniczoną funkcjonalnością

S510H PRO
Esencja komfortowej telefonii.
Dane techniczne:
• Intuicyjne, nowoczesne menu z ikonami oraz programowalne
przyciski
• Łatwa obsługa za pośrednictwem tekstowego podmenu
i programowalnych przycisków
• Dwie różne wersje menu dostosowane do potrzeb
– tryb uproszczony lub pełny

Książka telefoniczna i wybieranie numerów

• Książka adresowa z miejscem na 500 wpisów w formacie vCard
• Wpisy vCard: imię i nazwisko, trzy numery telefoniczne, adres
•
•
•
•
•
•
•
•

e-mail, powiadomienie o dacie, melodie VIP oraz fotografia
(funkcja picture caller ID1)
Duża czcionka wpisów w książce telefonicznej oraz
na liście połączeń
Zestawienie przychodzących, wychodzących i nieodebranych
połączeń oraz lista wybieranych numerów
Ponowne wybieranie numeru z listy ostatnich 20 połączeń
9 programowalnych przycisków
Przyciski wyciszenia, blokady klawiatury i funkcji flash
Automatyczne, ponowne wybieranie numeru
Bezpośredni dostęp do linii zewnętrznej po wybraniu
dedykowanego przycisku
Wpisywanie numeru telefonicznego przed połączeniem
z możliwością dokonywania korekt

Odbieranie połączeń

• Identyfikacja rozmówcy (funkcje CLIP oraz CNIP )
1

• 20 melodii dzwonka
• Indywidualne melodie dla abonentów z grupy VIP
oraz przy połączeniach wewnętrznych
• Wyciszanie dzwonka przy połączeniach z anonimowych numerów
Nieodebrane połączenia

•
•
•

W
 skaźnik nieodebranych połączeń na wyświetlaczu
oraz poprzez podświetlany przycisk wiadomości
Lista 20 nieodebranych połączeń z identyfikacją numerów1
Bezpośredni wybór numerów z listy nieodebranych połączeń
– możliwość oddzwonienia

Wymiana danych

• Połączenie z komputerem PC poprzez miniUSB
lub Bluetooth® oraz oprogramowanie Gigaset QuickSync
• Oprogramowanie Gigaset QuickSync umożliwia:

• Transfer kontaktów z książki programu Microsoft Outlook
• Pobieranie zdjęć (funkcja picture caller ID oraz wygaszacz
ekranu w formie pokazu slajdów)
• Pobieranie plików dźwiękowych
• Aktualizację oprogramowania systemowego
(środowisko Windows)
• Obsługę telefonu przez komputer (środowisko Windows)
• Bezpośrednie wybieranie numerów z programu Outlook2
• Sygnalizację połączenia przychodzącego

na ekranie komputera PC

• Połączenie poprzez Bluetooth® umożliwia:

• Współpracę z zestawem słuchawkowym Bluetooth® 3
• Wymianę wpisów z książki telefonicznej z telefonami
komórkowymi (format vCard)

Zasięg sieci DECT

• Wewnątrz pomieszczeń – do 50 metrów
• W terenie otwartym – do 300 metrów
Czas pracy

• Czas rozmów: do 13 godz.
• Czas czuwania: do 180 godz.
• Czas pełnego ładowania: ok. 7 godz.
Tryby wybierania

• DTMF, impulsowy

Wymiary słuchawki

• 146 mm x 49 mm x 26 mm (wysokość x szerokość x głębokość),
waga 125 g

Ekologia

• Do 60 proc. mniejsze zużycie energii dzięki energooszczędnemu
zasilaczowi

Zawartość opakowania

• Słuchawka, pokrywa baterii, 2 baterie AAA (NiMH), uchwyt
na pasek, ładowarka, zasilacz do ładowarki, instrukcja.
• Wymiary opakowania: 224 mm x 166 mm x 60 mm
(wysokość x szerokość x głębokość)
• Całkowita masa: ok. 330 g
Środowisko pracy

• Praca w temperaturach od +5 do +45 C
• Przechowywanie w temperaturach od -15 do +60 C (w skrajnych temperaturach, maksymalny czas przechowywania wynosi jeden tydzień)
• Wilgotność względna: 20% - 75% bez kondensacji
o

o

www.gigaset.com/pro
1 Funkcja zależna od kraju / sieci / operatora
2 Zgodny z Microsoft Outlook 2000 (wersja Mac® i Windows®) oraz nowszymi wersjami
(poprzez oprogramowanie Gigaset QuickSync)
3 Wsparcie dla trybu głośnomówiącego i profilu obsługującego zestaw słuchawkowy

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 gigaset.com/pro.

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