S650H pro
Twój osobisty standard komunikacji w firmie.
Słuchawka S650H PRO jest zoptymalizowana pod kątem codziennego użytku w środowisku biurowym.
Pierwszą rzeczą. Przyciski boczne służące do regulacji głosu zapewniają komfort rozmowy, a klawiatura
jest zoptymalizowana pod kątem wygodnego wprowadzania numerów. Wysokiej jakości wykończenie
polimerowe sprawia, że słuchawka jest odporna na zarysowania i środki dezynfekcyjne. Słuchawka jest
wyposażona w funkcje biznesowe, takie jak Bluetooth, wibracje i profile dźwięków. W ten sposób
telefon jest dostosowany do Twoich osobistych potrzeb w konkretnych sytuacjach. Port micro USB
umożliwia przyszłe aktualizacje oprogramowania, dzięki czemu urządzenie to zawsze będzie
kompatybilne z sieciami DECT Gigaset. To sprawia, że słuchawka doskonale pasuje do wielobazowego
systemu DECT N720 IP oraz do stacji bazowej N510 IP firmy Gigaset pro. Oczywiście można korzystać
również z innych stacji bazowych obsługujących GAP w środowiskach jedno- i wielobazowych.
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Ważne parametry:
• N
 owoczesny interfejs na wyświetlaczu 1,8“ TFT“
• Przyciski boczne do regulacji głośności podczas rozmowy
• Aż do 12 godzin czasu rozmowy. Obsługuje co najmniej jeden
dzień intensywnej pracy bez konieczności ładowania.
• Łatwa instalacja. Rozpakuj, podłącz, rozmawiaj
• Profile ustawień dźwięku: głośny, cichy, osobisty
• Zestaw głośnomówiący z doskonałą jakością akustyki HDSP/
CAT-IQ 2.0 i wyższą maksymalną głośnością
• Pełna zgodność z bazą Gigaset N510 IP i systemem N720 DECT
IP Multicell
• Nowoczesny kształt i wygodny rozmiar oraz proporcje
• Lokalna książka telefoniczna (do 500 wpisów vCard) z możliwością
wyszukiwania oraz dostęp do książek sieciowych (XML, LDAP)
• Obsługa usług sieciowych za pomocą menu
• Alarm wibracyjny
• Opcja wyciszania dzwonka w trakcie ładowania
• Obsługa zestawu słuchawkowego Jack 2,5 mm lub Bluetooth
• Wymiana danych przez Bluetooth lub micro-USB
• Blokada klawiatury chroniona kodem PIN
• Ładowanie akumulatorów również przez micro-USB
• Odporność na zarysowania i środki dezynfekcyjne

Roaming i handover w środowisku wielobazowym

Słuchawka S650H obsługuje wszystkie funkcje systemu Gigaset
pro N720 oraz bazy N510. Podobnie jak w przypadku innych
profesjonalnych słuchawek Gigaset PRO, podczas rozmowy
można się swobodnie poruszać po terenie biura czy kampusu.
Zobaczysz, jak przyjemne i wygodne możne być telefonowanie.
Stacje bazowe Gigaset PRO zapewniają ciągłość połączenia.
Odporność na zarysowania i środki dezynfekcyjne

Obudowa, klawiatura i wyświetlacz wykonane są z wysokiej
jakości polimeru. Ponadto powierzchnia słuchawki jest
pokryta wykończeniem chroniącym przed zarysowaniami.
Wykończenie słuchawki chroni ją również przed wpływem
środków dezynfekcyjnych. Dzięki temu można spokojnie
poddawać słuchawkę gruntownemu czyszczeniu.
Dzięki dźwiękowi HD telefonowanie staje się przyjemnością

Ulepszona technologia Gigaset zapewnia jeszcze lepsze wrażenia
dźwiękowe w trybie głośnomówiącym, dzięki czemu rozmowa
stanie się przyjemniejsza. Standardowe dźwięki oraz dźwięki
wgrane przez użytkownika brzmią jeszcze głośniej i wyraźniej.
Za pomocą profili audio możliwe jest dostosowanie głośności
za pomocą przycisku do warunków panujących w środowisku
firmowym.
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Dane techniczne:
Interfejs użytkownika

Połączenia przychodzące

• P
 odświetlany, graficzny kolorowy wyświetlacz 1,8-calowy z
technologią TFT, 128 x 160 pikseli, do 8 wierszy i 65 000 kolorów
• Intuicyjny, nowoczesny interfejs użytkownika z ikonami,
przyciskami wyświetlacza, 5-kierunkowym przyciskiem
nawigacyjnym oraz przyciskami funkcyjnymi i bocznymi

• W
 yświetlenie osoby telefonującej (CLIP), lokalne zdjęcie osoby
dzwoniącej i CNIP 1
• Indywidualne dzwonki dla wpisów VIP oraz osób
telefonujących z wewnątrz
• Anonimowe połączenia: Połączenia bez numerów CLIP zostaną
wyświetlone wyłącznie optycznie 1
• Alarm wibracyjny

Książka adresowa i wybieranie
• K siążka adresowa na ponad 500 wpisów (w formacie vCards)
• Wpisy w formacie vCard: Imię i nazwisko, 3 numery telefonu,
Adres e-mail, urodziny/rocznica, melodie VIP i wyświetlenie
osoby dzwoniącej wraz ze zdjęciem (CLIP)
• Książka telefoniczna PBX z funkcją wyszukiwania (XML i LDAP) 1
• Publiczna internetowa książka telefoniczna z automatyczną
wymianą nazwisk 1
• 3 oddzielne listy połączeń (odebrane/wychodzące/
przychodzące) z 20 wpisami z CLIP/CNIP oraz czasem/datą 1
• Powtarzanie ostatnich 20 wybranych numerów
• Klawisze szybkiego wybierania (klawisze wyświetlacza, 9
klawiszy numerów)
• Wyciszenie, blokada przycisków, klawisz flash
• Automatyczne powtarzanie numerów

Komunikacja

TELEFON
KOMÓRKOWY

Połączenia wychodzące
• S ygnalizujące miganie na wyświetlaczu Klawisz wiadomości
• Lista do 20 odebranych połączeń z informacją o numerach i
czasie połączenia 1
• Zarządzana lokalnie lista odebranych połączeń w systemie
jedno- i wielokomórkowym GAP 1
• Bezpośrednie wybieranie z listy odebranych połączeń

Dźwięk
•
•
•
•

 źwięk HD z HDSP™/CAT-IQ 2.0
D
Tryb głośnomówiący z doskonałą jakością dźwięku
Przycisk boczny do łatwej regulacji głośności
22 dzwonków do wyboru z 5 stopniami głośności oraz
narastaniem
• Możliwość wyboru profilu dźwięku (osobisty, cichy i głośny)
• Słuchawka podłączana poprzez Bluetooth lub gniazdo 2,5 mm

Klawiatura
•
•
•
•

*Stacje bazowe
DECT innych
producentów w
trybie GAP

KOMPUTER

 odświetlana i odporna na zarysowania
P
Klawisz wiadomości z migającą diodą LED
Osobny klawisz R
Klawisz profilu do szybkiego dostosowania do panujących
warunków otoczenia: głośno/cicho/ustawienia osobiste
• Przycisk boczny do łatwej regulacji głośności
• Blokada przycisków (przycisk#) za pomocą kodu PIN

S650h pro
Twój osobisty standard komunikacji w firmie.

Rozszerzone funkcje

Interfejsy

•
•
•
•

•
•
•
•

 rganizer z kalendarzem i funkcją przypominania
O
Odczytywanie wiadomości e-mail 1
Usługi info 1
Wygaszacz ekranu (zdjęcie, pokaz slajdów, godzina, usługa info)
1

• Ł adowanie również wówczas, gdy urządzenie jest wyłączone
• Alert informujący o opuszczeniu i ponownym wkroczeniu w
obszar radiowej łączności DECT
• Cichy tryb ładowania podczas połączeń równoległych

•
•
•
•
•

DECT
Bluetooth®
Bluetooth Headset® (profil głośnomówiący i słuchawkowy)
Wymiana danych i aktualizacja oprogramowania układowego
za pomocą Gigaset QuickSync
Wymiana wpisów vCard z telefonem komórkowym
Micro USB
Funkcja ładowania
Wymiana danych i aktualizacja oprogramowania układowego
za pomocą Gigaset QuickSync
Gniazdo słuchawek 2,5 mm

Oprogramowanie Gigaset QuickSync
• D
 armowe pobieranie oprogramowania dla systemu Windows i
OSX. Połączenie za pomocą micro USB lub łączności Bluetooth®.
• Dostrojenie słuchawkowej książki adresowej z programem
Microsoft Outlook®
• Przesyłanie zdjęć CLIP / wygaszaczy ekranu
• Przenoszenie dźwięków (dzwonków) z komputera na
słuchawkę
• Aktualizacja oprogramowania układowego
• Computer Telefonie Integration (CTI):
• Bezpośrednie wybieranie z kontaktów Microsoft Outlook®
• Wyświetlenie nadchodzących połączeń na komputerze (dla
systemów Windows i OSX)

Zasięg DECT
• W
 budynku: do 50 metrów
• Na zewnątrz: do 300 metrów

Parametry ECO-DECT
• A
 ż do 60% mniej zużycia energii dzięki energooszczędnemu
zasilaczowi

Czas eksploatacji
• C
 zas rozmów: do 12 godzin
• Czas czuwania: do 300 godzin

Zgodność
•
•
•
•

 rządzenie jest zoptymalizowane pod kątem i zgodne z:
U
Stacjami bazowymi Gigaset pro, np. N510IP PRO
Systemami Gigaset pro Multicell, np. N720 DECT IP
Stacjami bazowymi DECT kompatybilnymi z DECT (systemy
jedno- i wielokomórkowe)

Because it ’s your business.

Wymiary

Warunki otoczenia

•
•
•
•

• T emperatura robocza: +5 to +45° C
• Temperatura składowania: -15 to +60° C
• Względna wilgotność powietrza: 20%-75% bez kondensacji

S łuchawka: 151 x 49 x 26 mm
Ładowarka: 40 x 81 x 80 mm
Wymiary: 224 mm (dł.) x 166 mm (szer.) x 60 mm (głęb.)
Przybliżona waga łączna: 330g

Zawartość opakowania
•
•
•
•
•
•
•

Słuchawka
Pokrywa baterii
Baterie 2 AAA (NiMH)
Klips do paska
Ładowarka
Zasilacz do ładowarki
Wskazówki bezpieczeństwa

To najlepszy wybór.
Nowa linia profesjonalnych produktów Gigaset zapewnia
firmom skrojone na miarę systemy telefoniczne
wspomagające komunikację. Odkryj więcej!
gigasetpro.com
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1) W zależności od kraju, sieci i stacji bazowej

