Zaawansowana słuchawka telefoniczna
DECT do zastosowań
profesjonalnych.
SL610H PRO
Słuchawka DECT SL610H PRO skonstruowana jest z myślą o użytkownikach
biznesowych. Oferuje doskonałej jakości dźwięk, duży zasięg, swobodę
ruchu i komfort rozmów w trybie głośnomówiącym. Obsługa technologii
Bluetooth® oraz złącze miniUSB pozwalają na wygodną wymianę danych
pomiędzy słuchawką, a komputerem PC. SL610H PRO doskonale sprawdza
się we współpracy zarówno z Gigaset N510 IP PRO, stacją bazową DECT IP,
jak i Gigaset DX800A all-in-one, hybrydowym telefonem biurkowym.
Jest także zgodna ze wszystkim innymi stacjami bazowymi Gigaset.
Dzięki automatycznej instalacji, słuchawka nie wymaga skomplikowanej
konfiguracji i jest gotowa do pracy zaraz po podłączeniu.
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Cechy szczególne:
• Kolorowy, jasny wyświetlacz TFT o przekątnej 1,8”
• Intuicyjny interfejs użytkownika z ikonami
• Obsługa zestawu słuchawkowego Bluetooth® oraz Jack 2.5mm
• Wygodna wymiana danych poprzez Bluetooth®
lub złącze miniUSB

• Powiadomienie wibracyjne
• Czasowa funkcja „nie przeszkadzać” dla zewnętrznych połączeń
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

Technologia DECT:
Wykorzystywana przez słuchawki Gigaset technologia DECT
oferuje szereg korzyści, w tym daleki zasięg, długi czas czuwania i wysoką jakość rozmowy.

Połączenia
Elastyczne możliwości
połączeń SL610H PRO.
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PBX or switch optional.
Also 3rd party PBX or hostet IP
DX800A all in one
possible
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up to 6 DECT
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Komfort telefonicznych rozmów.
Dane techniczne:
Interfejs użytkownika

• Aktualizację oprogramowania systemowego
(środowisko Windows)

• Intuicyjne menu z ikonami i wygodna klawiatura
• Ł atwa obsługa – tekstowe podmenu i przyciski typu soft key
• D wie różne wersje menu – tryb uproszczony lub pełny

• Obsługę telefonu przez komputer (środowisko Windows)
• Bezpośrednie wybieranie numerów z programu Outlook2
• Wyświetlanie powiadomienia na ekranie komputera
podczas nadejścia połączenia

• Połączenie poprzez Bluetooth® umożliwia:

Książka telefoniczna i wybieranie numerów

• Książka adresowa o pojemności do 500 wpisów
w formacie vCard
• Zawartość wpisów vCard: imię i nazwisko, trzy numery
telefoniczne, adres e-mail, powiadomienie o dacie,
melodie VIP oraz fotografia (funkcja picture caller ID1)
Duża czcionka w książce telefonicznej oraz
na liście połączeń
Zestawienie rozmów przychodzących, wychodzących
i nieodebranych, a także wybieranych numerów
Ponowne wybieranie 20 ostatnich numerów
9 programowalnych przycisków
Przyciski wyciszenia, blokady klawiatury i funkcji flash
Automatyczne, ponowne wybieranie numeru
Bezpośredni dostęp do linii zewnętrznej poprzez
dedykowany przycisk
Wprowadzanie numeru telefonicznego z możliwością
korekty przed zestawieniem połączenia

Zasięg sieci DECT

• Wewnątrz pomieszczeń – maks. 50 metrów
• W terenie otwartym – min. 300 metrów
Czas pracy

• Czas rozmów:
• Czas czuwania:
• Ładowanie:

Tryby wybierania

• DTMF, impulsowy

Wymiary (W x S x G)

• Słuchawka: 127,3 mm x 47,4 mm x 19,7 mm

Odbieranie połączeń

• Identyfikacja rozmówcy(CLIP and CNIP )
• 23 melodie dzwonka
• Indywidualne melodie dla abonentów z grupy VIP
oraz przy połączeniach wewnętrznych
• Wyciszanie dzwonka przy połączeniach

Ekologia

1

• Do 60 proc. mniejsze zużycie energii

dzięki energooszczędnemu zasilaczowi

Zawartość opakowania

z anonimowych numerów

Słuchawka, pokrywa baterii, bateria Li-Ion, uchwyt na pasek,
ładowarka, zasilacz do ładowarki, instrukcja

Nieodebrane połączenia

• W skaźnik nieodebranych połączeń na wyświetlaczu
oraz poprzez podświetlany przycisk wiadomości
• L ista 20 nieodebranych połączeń z identyfikacją numerów
• M ożliwość bezpośredniego oddzwonienia na numery
zapisane na liście połączeń

Wymiana danych

• P ołączenie z komputerem PC poprzez miniUSB
lub Bluetooth® oraz oprogramowanie Gigaset QuickSync
• O programowanie Gigaset QuickSync umożliwia:
• Transfer kontaktów z książki programu Microsoft Outlook
• Pobieranie zdjęć abonentów (funkcja picture caller ID
oraz wygaszacz ekranu w formie pokazu slajdów)
• Pobieranie plików dźwiękowych

do 15 h
do 230 h
ok. 3 h

www.gigaset.com/pro
1

1 Funkcja zależna od kraju / sieci / operatora
2 Zgodny z Microsoft Outlook 2000 i nowszymi wersjami
(poprzez oprogramowanie Gigaset QuickSync)
3 Obsługa profili handsfree i headset

To Twój najlepszy wybór.
Nowa linia profesjonalnych urządzeń Gigaset, złożona dedykowanych systemów telefonicznych, oferuje biznesowym odbiorcom prawdziwe wsparcie podczas codziennej, intensywnej
komunikacji. Odkryj więcej! Skontaktuj się z przedstawicielem
Gigaset lub odwiedź witrynę gigaset.com/pro.

Wydawca: Gigaset Communications GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone. Z zastrzeżeniem zmian technicznych, konstrukcyjnych i zmian dostępności.
Nazwy produktów wspomniane w tym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
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• Współpracę z zestawem słuchawkowym Bluetooth®
• Wymianę wpisów z książki telefonicznej z telefonami
komórkowymi (format vCard)

