Zawansowany telefon biurowy
do linii VoIP, ISDN lub analogowej.
DX800A All-in-one
Gigaset DX800A all-in-one to profesjonalny telefon stacjonarny
z obsługą wielu linii, przeznaczony dla małych firm i biur
domowych. Bogactwo funkcji, nowoczesny design i duży, 3,5calowy kolorowy wyświetlacz TFT sprawiają, że telefon idealnie
sprawdza się w zastosowaniach biznesowych.

TRYB
1000 WPISÓW
TRZY
W KSIĄŻCE
AUTOMATYCZNE GŁOŚNOMÓWIĄCY
TELEFONICZNEJ
SEKRETARKI

E-MAIL

SERWISY
INFORMACYJNE

Przegląd funkcji:

• Biurkowy telefon z obsługą wielu linii: analogowej PSTN
lub ISDN oraz VoIP
• Kolorowy wyświetlacz TFT 3,5" z intuicyjnym interfejsem
użytkownika
• Do 4 rozmów jednoczesnie2
• Rozszerzenie systemu o słuchawki bezprzewodowe
(maksymalnie 6)
• Doskonała jakość dźwięku w jakości HD zarówno dla
rozmów wewnętrznych jak i zewnętrznych
• 3 automatyczne sekretarki z łącznym czasem nagrań
do 55 minut
• Funkcja Link2Mobile pozwalająca na odbieranie i
wykonywanie połączeń przez telefon komórkowy via
Bluetooth
• Duża książka telefoniczna z możliwością przechowywania
do 1000 wpisów vCard
Profesjonalne zarządzanie kontaktami
Z telefonem Gigaset DX800A możesz zarządzać swoimi
kontaktami w profesjonalny sposób. Oprócz książki
telefonicznej mieszczącej do 1000 wpisów vCard, masz
dostęp do kontaktów z MS Outlook3. Jeśli szukasz
informacji o firmach, Gigaset DX800A oferuje dostęp do
książek telefonicznych online8. Funkcja automatycznego
wyszukiwania sprawia, że poszukiwane informacje
znajdziesz naprawdę łatwo.

Pozostawaj w kontakcie
Aż trzy automatyczne sekretarki wbudowane w Gigaset
DX800A oferują łączny czas nagrań do 55 minut. Telefon
poinformuje Cię o nowych nagraniach wiadomością SMS4 lub
stosowną informacją na wyświetlaczu. Co więcej: na
automatyczną sekretarkę możesz nagrywać również swoje
rozmowy.
Nieograniczona wolność
Do telefonu Gigaset DX800A możesz podłączyć do 6
słuchawek bezprzewodowych. Z szerokiej oferty słuchawek
dodatkowych Gigaset z pewnością wybierzesz coś dla siebie
i swoich współpracowników. Obsługa wielu linii pozwala na
jednoczesną rozmowę czterech osób.
Link2MobileTM
Funkcja ta pozwala bezprzewodowo połączyć Twój telefon
komórkowy i wykonywać oraz odbierać połączenia GSM z
poziomu telefonu Gigaset DX800A lub jego
bezprzewodowych słuchawek.
Złącze faxu
Gigaset DX800A wyposażony jest w dedykowany port do
podłączenia faxu. Dzięki temu nie potrzebujesz dodatkowej
linii do jego obsługi.

DX800A all-in-one
Profesjonalne rozwiązanie dla małych firm i biur
domowych
Specyfikacja techniczna:
Dźwięk

• Szerokopasmowy dźwięk HD zgodny z Cat-IQ 1.0
• Tryb głośnomówiący full-duplex z doskonałą jakością
dźwięku (wbudowany głośnik z komorą rezonansową
80 cm3), aktywowany dedykowanym, podświetlanym
przyciskiem
• Współpraca z zestawem słuchawkowym Bluetooth® lub
Jack 2,5mm
• Dzwonki oraz muzyka w trybie Hold w jakości HD
• Możliwość wgrywania dzwonków MP3
• Przycisk wyciszenia mikrofonu
• Współpraca z aparatami słuchowymi

Wyświetlacz i interfejs użytkownika

• Kolorowy graficzny wyświetlacz TFT 3,5" (7 linii) o
rozdzielczości 320 x 240 pikseli
• Tryb nocny: wyświetlacz wyposażony w automatyczny
wyłącznik zapewniający oszczędność energii
• Wygaszacz ekranu z możliwością pokazu slajdów, zegara
analogowego lub cyfrowego
• Intuicujne menu oparte o ikony i teksty w 20 językach

Książka telefoniczna

• Książka telefoniczna mieszcząca do 1000 wpisów vCard
• Wpisy vCard zawierające imię, nazwisko, 3 numery
telefonów, zdjęcie, adres e-mail i datę urodzin
• Dedykowana melodia dzwonka dla wpisów VIP
• Szybkie wyszukiwanie w książce: pierwsza litera
lub cały tekst
• Lista 20 ostatnio wybieranych numerów
• Interfejs CTI z MS Outlook3
• Wybieranie numerów bezpośrednio z książki MS Outlook
• Automatycznie powtarzanie wybierania numeru
• 6 programowalnych przycisków funkcyjnych
• Pełna funkcjonalność interkomu
(połączenia wewnętrzne)
• Funkcja Picture CLIP4 ze wskazaniem lokalizacji i strefy
czasowej dzwoniącego
• Lista 30 nieodebranych połączeń z numerem i godziną
połączenia
• Dostęp do lokalnej sieciowej książki telefonicznej
• Sycnhronizacja książki telefonicznej z MS Outlook
przy użyciu oprogramowania Gigaset QuickSync
• Wyszukiwanie w książkach telefonicznych online8

• Wstrzymywanie połączeń (Hold), przekazywanie połączeń
(Call Transfer), przekierowanie połączeń (Call Forwarding)
• Kopiowanie książki telefonicznej między telefonem
stacjonarnym a zalogowanymi słuchawkami
• Telefon hybrydowy: do 4 rozmów jednocześnie
(1 analogowa + 3 VoIP, 2 ISDN + 2 VoIP, 4 VoIP)
• Wewnętrzne przekazywanie przychodzących połączeń
zewnętrznych do innych słuchawek
• Konferencja trójstronna

Klawiatura

• Programowalne przyciski wyświetlacza
• 5 programowalnych przycisków funkcyjnych
• 5-kierunkowy przycisk nawigacyjny
• Wyciszanie mikrofonu dedykowanym przyciskiem

DX800A all-in-one
Funkcje dodatkowe

• Port faksu analogowego (T.30 do 14,4 kHz)
• Kalendarz z podglądem miesiąca, zarządzaniem
terminami i przypomnieniem o urodzinach
• Centrum Informacji online: prognoza pogody, newsy,
radio internetowe, etc.
• Powiadomienie o nowych wiadomościach e-mail
• Przeglądarka XML
• Kreatory instalacji i konfiguracji
• Konfiguracja VoIP: profile operatorów VoIP pobierane z
serwera
• Obsługa wiadomości SMS4 do 612 znaków
• Przechowywanie maksymalnie 63 wiadomości po 160
znaków
• Połączenie PC przez Ethernet (Gigaset QuickSync)
• Obsługa 2 równoległych połączeń Bluetooth
• Funkcja Link2MobileTM dla połączeń przychodzących i
wychodzących
• Interfejs Web ułatwiający instalację i konfigurację

Automatyczna sekretarka

• Trzy automatyczne sekretarki z łącznym czasem nagrań
do 55 minut
• Odsłuchiwanie nagrań z poziomu telefonu i słuchawek
bezprzewodowych
• Łatwa obsługa sekretarki dzięki trzem przyciskom i
informacjom na wyświetlaczu
• Predefiniowane zapowiedzi sekretarki
(w języku angielskim)
• Możliwość nagrania własnych zapowiedzi
• Głosowa zapowiedź daty i godziny przy odtwarzaniu
nagranych wiadomości (w języku angielskim)

ECO DECT

• Do 60% niższe zużycie energii5 (energooszczędny zasilacz
impulsowy na wyposażeniu)
• Tryb Eco: ograniczenie mocy transmisji radiowej o 80%
• Tryb Eco+: ograniczenie mocy transmisji radiowej w
trybie czuwania o 100% w stacji bazowej i wszystkich
zalogowanych słuchawkach7
• Płynna redukcja mocy w zależności od odległości między
słuchawką bezprzewodową a stacją bazową

Specyfikacja techniczna

• Zintegrowana stacja bazowa DECT
• 1 złącze do podłączenia analogowej linii PSTN
lub ISDN (2 kanały B)
• Złącze faksu
• 2 złącza Ethernet
• Wymiary telefonu:
108 mm (W) x 263 mm (G) x 168 mm (D)
• Masa stacji bazowej: 631g
• Masa słuchawki przewodowej: 147g
Funkcje IP
• Do 4 rozmów VoIP jednocześnie
• Obsługa 6 kont SIP:
- konfiguracja kont także od różnych operatorów
- przypisywanie numerów dodatkowym słuchawkom
(oddzielnie dla połączeń wychodzących i
przychodzących)
• Obsługa kodeków G711, G722, G726 i G729AB
• Obsługa QoS: ToS, Diffserv (zależnie od sieci,
dostawcy Internetu i operatora VoIP)
• Współpraca z routerem dostępowym przez złącze
Ethernet LAN
• Dodatkowe usługi VoIP:
- Połączenia konferencyjne, wstrzymywanie połączeń,
przekazywanie i przekierowanie połączeń
Wybór profili operatora
• Tryb Eco: ograniczenie mocy transmisji radiowej o 80%
• Tryb Eco+: ograniczenie mocy transmisji radiowej w
trybie czuwania o 100% w stacji bazowej i wszystkich
zalogowanych słuchawkach7
• Płynna redukcja mocy w zależności od odległości między
słuchawką bezprzewodową a stacją bazową

Zawartość opakowania:

• 1 DX800A
• Zasilacz sieciowy
• 1 kabel telefoniczny
• 1 kabel Ethernet
• 1 CD-ROM z oprogramowaniem Gigaset QuickSync
i pełną instrukcją użytkownika

Kompatybilne słuchawki:

• Pełna kompatybilność: SL78H, SL400H, S79H, C59H
• Większość funkcji: E49H, SL37H
• Podstawowa funkcjonalność: słuchawki obsługujące GAP
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Part number:
Kod EAN:

S30853-H3100-R601
4250366815084
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konfiguracja w następujących kombinacjach:
PSTN + VoIP; ISDN + VoIP
3 VoIP + 1 PSTN; 2 VoIP + 2 ISDN; 4 VoIP
kompatybilny z MS Outlook 2002 i nowszymi
funkcja zależna od kraju/sieci/operatora
w porównaniu do tradycyjnych stacji bazowych Gigaset
dla wszystkich zarejestrowanych słuchawek – w porównaniu do
wyłączonego trybu ECO oraz telefonów Gigaset
nieobsługujących standardu ECO DECT
przy odłożonej słuchawce przewodowej i gdy wszystkie
zarejestrowane słuchawki bezprzewodowe wspierają
tryb ECO Plus
książki telefoniczne online dostępne dla krajów: D, NL, AT, DK, NO, CH

