
DX800A all-in-one

Functie-overzicht:

• Multiline-bureautoestel: vast telefoonnet of ISDN1 en VoIP 
• 3,5” TFT-kleurendisplay met intuïtieve gebruikersinterface  
• Tot 4 gesprekken gelijktijdig2  
• Handige 5-way navigatietoets 
• Tot 10 MSN-nummers en 6 SIP-accounts 
• Uitstekende geluidskwaliteit (HDSP™)4 
• Hoofdtelefoonaansluiting via Bluetooth® of 2,5 mm connector
•  Link2Mobile™ via Bluetooth voor inkomende en uitgaande 

oproepen voor mobiele telefoons 
• Ethernet (10/100) met 2-poort switch 
• Informatiediensten als screensaver, bijv. weer, RSS-feeds e.d. 
• Microsoft Outlook™-contacten direct uit de PC3 selecteren 
• Uit te breiden met meerdere handsets (max. 6)  
• 3 antwoordapparaten met lange opnametijden, 55 min.  
• Groot telefoonboek voor maximaal 1000 vCards   
• Energiebesparende ECO-functies   

Professioneel beheer van contacten
Met de Gigaset DX800A beheert u uw contacten op professio-
nele wijze. Naast een telefoonboek voor 1000 vCards biedt dit 
multiline-toestel toegang tot uw Outlook-contacten3. Als u 
informatie zoekt over andere ondernemingen, dan biedt  
de Gigaset DX800A toegang tot online-telefoonboeken als  
De Telefoongids en De bedrijvengids. En met de automatische 
zoekfunctie vindt u de gewenste gegevens nog eenvoudiger. 
 

Blijf op de hoogte
De drie afzonderlijke antwoordapparaten van de Gigaset DX800A 
beschikken over een gecombineerde opnametijd van 55 minu-
ten, zodat uw gesprekspartners nooit worden onderbroken. Deze 
betrouwbare multiline-bureautelefoon laat u altijd weten wanneer er 
nieuwe berichten voor u zijn: via een melding op het kleurendisplay 
of via een SMS-bericht4. En heel handig voor kleine ondernemingen 
of kantoren aan huis: met de antwoordapparaten van dit toestel kunt 
u zelfs gesprekken opnemen. 

Ongekende vrijheid
U kunt tot 6 handsets aanmelden op de Gigaset DX800A. Gigaset 
heeft een zeer breed aanbod van handsets die u kunt aansluiten op 
het bureautoestel. Met deze draadloze DECT telefoons heeft u alle 
vrijheid tijdens een gesprek. De DX800A all-in-one beschikt over 
meerdere lijnen, waardoor u en uw medewerkers maximaal
vier gelijktijdige uitgaande gesprekken kunnen voeren. 

Link2Mobile™
Integreer uw mobiele telefoon in het Gigaset netwerk. Beantwoord 
elke inkomende oproep op de aangesloten toestellen. En gebruik een 
Gigaset toestel om te bellen via mobiel. Een handset; op alle lijnen.

Fax-verbinding
Op de analoge poort van het bureautoestel kunt u een faxapparaat 
aansluiten. Een aparte faxlijn is niet nodig.  
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De geavanceerde hybride bureautelefoon voor VoIP, 

ISDN of het vaste telefoonnet
 

De Gigaset DX800A all in one is het professionele 
multilinebureautoestel voor kleine ondernemingen 
en kantoren aan huis. Van zijn comfortabel modern 
ontwerp tot het grote 3,5-inch TFT-kleurendisplay 
beschikt dit draadgebonden toestel over een 
professionele uitstraling met een bijbehorende 
zakelijke functionaliteit.



Professionele oplossing voor kleine ondernemingen en kantoren aan huis

DX800A all-in-one

Technische gegevens

Geluid
• Headset aansluiting via Bluetooth® of 2,5 mm jack plug
• Breedband HD geluid volgens Cat-IQ 1.0, G.722
• Full Duplex luidsprekerfunctie met ongekende geluidskwaliteit 

(80 cm3 klankkast in het basisstation). Geactiveerd door verlicht 
handsfree toets en instelbaar volume met 5 niveaus 

• Instellen belvolume van draadgebonden hoorn met 4 niveaus 
• Polyfone en downloadbare MP3 ringtones
• Compatibel met hoortoestellen (HAC)

Display en gebruikersinterface
• Verlicht 3,5”  TFT kleurendisplay (7 lines), 320 x 240 pixel 
• Nachtmodus: tijdgestuurde, energiebesparende uitschakeling 

van display 
• Aanpasbare screensaver: afbeeldingen, logo’s, diashows 

analoge/digitale klokken en meer
• Comfortabel menu met gekleurde iconen en tekst voor 

optimaal gebruiksgemak in 20 talen

Telefoonboek en kiezen
• Telefoonboek met 1000 vCards 
• Vcard-vermeldingen: voor- en achternaam,  

3 telefoonnummers, foto, e-mail en geboortedatum
• Snel zoeken: tekens of volledige tekst
• Synchronisatie met Microsoft Outlook3 via Gigaset
• QuickSync-software

•  Zoeken in openbaar online-telefoonboek en  
De Bedrijvengids, automatische zoekfunctie4

• Picture CLIP4

•  Link2mobile™ : inkomende en uitgaande oproepen via 
GSM-telefoon

• Direct selecteren uit de Outlook-contacten3

• Lijst met maximaal 30 gemiste oproepen met
• NummerWeergave1 en beltijdstip
• Nummerherhaling van de laatste 20 nummers
• Conferentiegesprekken tussen 3 personen
• Hybride toestel: tot 4 gesprekken tegelijk2 (1 analoog + 3 VoIP,  

2 ISDN + 2 VoIP, of tot 4 VoIP
• Maximaal drie antwoordapparaten
• Weergave van gespreksduur, naam en nummer 
• Automatische nummerherhaling, kiezen uit oproepenlijst en 

terugbellen indien in gesprek
• Wachtstand, gesprek omleiden
• Externe gesprekken doorschakelen naar een handset en 

ruggespraak
• Eigen ringtoon voor VIP-nummers
• Compatibel met analoge intercom
• Uitwisselen telefoonboek tussen basisstation en handsets
• Snelkiezen van belangrijke nummers via toets 2 – 9

Toetsenblok
• 5-way navigatietoets 
• 6 programeerbare functietoetsen
• Vrij programmeerbare softkey 
• Mute-functie met extra Mute-toets
• Verlichte berichtentoets (MWI)
• Nummerherhalingstoets
• Telefoonboek
• Volumetoets
• Toets voor antwoordapparaat

Connectiviteit

Link2mobile™

Gateway

Repeater

ComputerBT headset

Headset

Fax

6 handsets

DX800A all in one

ISDN/analoogISDN/analoog



Speciale functies
•  Link2Mobile™ via Bluetooth® voor inkomende en uitgaande 

oproepen 
• E-mail notificatie 
•  Kalender met maandoverzicht, beheer van agenda en 

verjaardagen 
• Installatie- en configuratiewizards
•  Info center met online Content: weer, nieuws en meer
• Wizard voor instellen van VoIP: downloadbaar VoIP-profiel
• 1 analoge faxpoort (T.30 tot 14.4Khz) 
•  Versturen en ontvangen van SMS berichten4 (afhankelijk van 

provider) tot 640 karakters
• Ondersteuning van 2 paralelle Bluetooth® verbindingen 
• WEB-Interface voor eenvoudige configuratie en installatie
• Plug & Play: eenvoudig te installeren 

Antwoordapparaat
• Drie antwoordapparaten met in totaal 55 minuten opnametijd 
•  Digitaal opnemen van gesproken berichten met in totaal 

maximaal 55 minuten opnametijd (beveiligd tegen 
spanningsuitval)

•  Meeluisteren van inkomende berichten op het basisstation of 
de handset 

•  Antwoordapparaat kan gemakkelijk bediend worden 
met de navigatietoets of met de drie toetsen van het 
antwoordapparaat

• Voorgedefinieerde meldteksten (plug & play) 
• Bericht inspreken toestaan afhankelijk van het tijdstip
• Weergave van datum en tijd waarop het bericht is ontvangen
•  Nieuwe berichten weergeven op het basisstation of de handset 

Hardware
• Aansluiting voor externe ISDN-toepassing (2 B-kanalen)
• Aansluiting voor analoge fax 
• 2 Ethernetpoorten (100 MB switch) 
• Aansluiting van maximaal 6 handsets 
•  Afmetingen bureautelefoon: 168 mm (L) x 263 mm (B) x  

108 mm (H)
• DX800A (basisstation zonder hoorn) 631 g  optisch haakcontact
•  QuickSync Software geschikt voor Mac OS® 10.4 of hoger en 

voor Microsoft Windows®
• Twee jaar garantie

ECO
• DECT is uitgeschakeld wanneer er geen handset is aangemeld 
•  Maximaal 60% minder energieverbruik door de energiezuinige 

voeding5

• ECO-mode Maximaal bereik uit  voor 80% reductie van  
DECT-signaal6

•  ECO-mode DECT uit voor 100% reductie van DECT-signaal  
van basisstation en alle aangemelde handsets in rust7

•  Variabele verlaging van signaal afhankelijk van afstand tussen 
handset en basisstation

• FXS-poort kan worden uitgeschakeld
•  Nachtmodus: tijdgestuurde, energiebesparende uitschakeling 

van display  

Technische gegevens
• VoIP-protocol: SIP (RFC3261, RFC2543)
• Codecs G.711 u/a, G.722, G.729AB, G.726
• 2-poort LAN-switch: 10 Mbit, 100 Mbit
• Internetprotocol: IPv4 (RFC0791)
• 6 VoIP-accounts
• Maximaal 4 gelijktijdige externe gesprekken
• Auto-provisioning
• POP3 (RFC1939)
• QoS: RSVP/DiffServ (RFC2474, RFC2475)
• Bluetooth®: Class 2, IEEE 802.15.1, HFP, HSP, OBEX
• DECT
• DHCP (RFC2131)
• STUN (RFC3489)
• DTMF (in-band), RTP payload (RFC4733), SIP-INFO 

DX800A verpakking bevat:
• 1 DX800A 
• 1 Netadapter 
• 1 telefoonsnoer, 1 Ethernet kabel 
• 1 verkorte handleiding
•  1 CD-ROM met PC SW Gigaset QuickSync en volledige 

handleiding
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1  Flexibele configuratie van de volgende combinaties van telefoonaansluitingen: 
vaste telefoonnet en IP, ISDN en IP

2 3 VoIP en 1 vaste lijn, 2 VoIP en 2 ISDN-lijnen of 4 VoIP-lijnen
3 Compatibel met Microsoft Outlook versies vanaf 2002 en hoger
4 Afhankelijk van Land/Netwerk/Provider
5 In vergelijking met conventionele Gigaset-basisstations
6  Voor alle aangemelde handsets – in vergelijking met wanneer ECO-modus niet 

is geactiveerd en met conventionele basisstations van Gigaset
7  Wanneer de handset zich in ruststand bevindt en alle aangemelde handsets 

ECO-modus Plus ondersteunen

Handsetcompatibiliteit
Volledig: SL750H PRO, SL610H PRO, S650H PRO, R630H PRO,  
S510H PRO, R410H PRO. Andere handsets met ten minste  
minimale GAP-norm. 

De beste keuze voor u.

De nieuwe professionele serie van Gigaset voorziet bedrijven 
van telefoonsystemen op maat voor betere communicatie. 
Ontdek meer! Gigasetpro.nl

Compatibele handsets

          SL750H PRO
Klein van stuk, maar een reus  
in zakelijke communicatie
• Groot 2,4” TFT-kleurendisplay met moderne 

bediening
• Tot 12 uur gesprekstijd. 
• Profielen voor privégesprekken, 

vergaderingen en lawaaiige omgevingen
• Handsfree bellen in uitstekende HDSP/CAT-

IQ 2.0 geluidskwaliteit
• Doorzoekbaar eigen contacten van  

max. 500 vCards, en bedrijfsnummers  
via PBX (XML, LDAP)

• Met menu-ondersteuning voor 
providerfuncties

• Geen oproepsignaal in de lader bij 
parallelle oproep

• Headsetverbinding via Bluetooth® of  
2,5 mm jackplug

• Eenvoudige uitwisseling van gegevens via 
Bluetooth® of micro-USB

• Toetsblokkering met PIN-beveiliging tegen 
onbevoegd gebruik

• Oplaadbaar via elke micro-USB voeding
• Krasvast en bestand tegen desinfecteer-

middelen
• Breder, dunner en eleganter

          S650H PRO
Uw persoonlijke standaard in  
zakelijke communicatie
• Moderne gebruikersinterface via 1,8“  

TFT-display met verlichting
• Geluidsprofielen voor meetings, rumoerige 

omgevingen of persoonlijke instellingen
• Handsfree-functie met glasheldere HDSP/

CAT-IQ 2.0-geluidskwaliteit en hoog 
maximaal volume

• Lokale Contacten met zoekfunctie,  
max. 500 vCards en toegang tot bedrijfs-
telefoonboeken via PBX (XML, LDAP)

• Trilstand
• Geen oproepsignaal in de lader bij 

parallelle oproep
• Headset-gebruik via Bluetooth® of  

2,5 mm-aansluiting
• Comfortabele gegevensuitwisseling via 

Bluetooth® of micro-USB
• Toetsblokkering met PIN-beveiliging tegen 

onbevoegd gebruik
• Opladen met willekeurige netadapters van 

mobiele telefoons met micro-USB-adapter
• Bestendig tegen krassen en 

desinfecteermiddelen

         R650H PRO
Robuust en sterk
• Next-gen-gebruiksinterface op een verlicht 

1,8 inch TFT-display
• Knoppen aan de zijkant om het volume 

tijdens het gesprek aan te passen
• Tot 14 uur spreektijd.
• Visueel oproepsignaal via heldere LED-

indicator
• Gebruiksprofielen voor binnen, buiten en 

persoonlijk gebruik
• Handsfree-bellen in High Definition Voice/

CAT-iq 2.0 geluidskwaliteit
• Volledige compatibiliteit met Gigaset N510 

IP single- en N720 IP multicellsystemen
• Lokaal telefoonboek met zoekfunctie van 

max. 200 vCards, en bedrijfsnummers via 
PBX (XML, LDAP)

• Trilfunctie
• Geen oproepsignaal in de lader bij 

parallelle oproep
• Headsetverbinding via 2,5 mm aansluiting
• Toetsvergrendeling met PIN-code voor 

optimale beveiliging van de lijn
• Eenvoudig te updaten via ‚software-

update-over-the-air‘ 1

• Met menu-ondersteuning voor 
providerfuncties


