
       

Gigaset Maxwell 10S

Belangrijkste kenmerken:

• HD-touch-display van 25,6 cm (10,1 inch) met uitstekende  
gebruikersinterface 

• Draadloze of bekabelde hoorn, houder voor links-  
en rechtshandigen 

• Tot 12 SIP accounts
• Android 5.1 platform 
• Ingebouwde HD-camera (720p), optie voor externe  

tweede camera tot 1080p 
• Spraak en audio in HD-geluidskwaliteit 
• Geïntegreerde microfoon aan voorzijde 
• 3 speakers: 1 bas, 2 tweeters 
• Open platform voor eigen zakelijke apps 
• Geïntegreerde WiFi-client, Bluetooth® en DECT 
• Professionele setup met auto-provisioning (zero-touch) 
• Gigabit Ethernet (10/100/1000) met 2-poort-switch 
• Power over Ethernet geïntegreerd 
• Intern telefoonboek tot 10.000 telefoonnummers 
• Toegang tot telefoonboeken in de cloud (Google-contacten, 

LDAP, MS Exchange, XML, LinkedIn of andere Android apps  
met contact integratie) 

• Geschikt voor gehoorapparaten

Maxwell is een bron van inspiratie voor u  
De Maxwell is een bron van inspiratie voor communicatie en interac-
tiviteit dankzij functies die u op geen enkele andere bureautelefoon 
vindt – U kunt videoconferenties direct aan uw bureau voeren, maar 
ook schakelen tussen actieve gesprekken, gesprekken doorschakelen 

en telefoonconferenties zijn snel en eenvoudig te beheren. U heeft deze situ-
atie vast al eens aan de hand gehad: u zit in een teleconferentie met collega‘s, 
u dient tijdens de conferentie nog een andere deelnemer erbij te halen en een 
andere persoon in de wacht zetten om deze persoon er later weer bij te halen. 
Hoe groot is volgens u de kans dat de verbinding met deze deelnemer wordt 
verbroken? Bij de Maxwell 10S kunt u met Drag & Driop – met een eenvoudige 
vingerbeweging – de gewenste personen in de conferentie halen of in de 
wacht zetten – en dat scheelt gegarandeerd een paar stressvolle ogenblikken.

Een platform dat werkt
De Maxwell maakt gebruik van Android 5.1. Deze versie biedt alarmfuncties, 
widgets en een aanpasbaar startscherm, dat u eenvoudig via Drag & Drop 
kunt instellen. Bovendien is de bediening van het toestel verbeterd. U kunt 
de mededelingsbalk openen door met uw vinger over de linkerbovenhoek 
van het beeldscherm van uw toestel te vegen. Als u met uw vinger over de 
rechterbovenhoek van het beeldscherm van uw toestel veegt, wordt het 
scherm met de algemene systeeminstellingen geopend.

Speciale zakelijke apps voor u
Apps helpen u en uw team sneller en slimmer te werken, aangezien iedereen 
- bedrijven en teams - kan samenwerken, ongeacht locatie. Daarom wordt 
de Maxwell met een selectie van vooraf geïnstalleerde apps geleverd om 
zakelijke telefonie nog eenvoudiger te maken. Bovendien heeft u dankzij het 
geavanceerde Android-besturingssysteem de mogelijkheid een groot aantal 
krachtige apps te downloaden om de functionaliteit uit te breiden. Hier-
onder vindt u slechts enkele voorbeelden uit het bijna grenzeloze aanbod.
• E-mail

• Microsoft Office™-documenten bewerken

• Videconferenties van externe aanbieders, bijvoorbeeld Polycom

Het volgende hoofdstuk in de ge schie denis van zakelijke communicatie

De Maxwell is een bron van inspiratie voor communicatie en interactiviteit  
dankzij functies die u op geen enkel ander bureautoestel vindt – en dat  
op een toestel dat u met plezier gebruikt. Met krachtige apps kunt u  
functies en inhoud voor telefoongebruik op interactieve manier  
beleven, heeft u eenvoudig toegang tot informatie en interne  
bibliotheken en databases.  Hierdoor is de Maxwell 10S de  
krachtige partner op uw bureau.
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Het volgende hoofdstuk in de ge schie denis van zakelijke communicatie

Gigaset Maxwell 10S

Technische specificaties

Display en gebruikersinterface
• HD-touch-display van 25,6 cm (10,1 inch) (16:10) 
• Telefoon-apps en -widgets
• Resolutie: 1280 x 800
• Capacitieve multi-touch
• Aanpasbare achtergronden: onder andere foto‘s,  

logo‘s, geanimeerde achtergronden
• Draait op Android 5.1 
• Android-widgets
• Daydream-screensavers
• Shows, analoge-digitale tijdsaanduiding en meer
• Meertalige ondersteuning

Adresboek- en gespreksbeheer
•  Intuïtieve gespreksmanager met drag-and-drop-functie  

(voor onder andere gesprek in de wacht, wisselen,  
vergadering, doorverbinden

• Gesprek in wachtrij, doorschakelen, pauzeren, wisselen,  
vergadering (aangenomen en direct), doorverbinden 
(aangenomen en ongezien)

• Adresboek met 10.000 vCard-items met afbeelding op intern 
geheugen

• vCard-items: afbeelding, voor- en achternaam, telefoonnummers, 
pictogram type telefoonnummer, e-mail, website, fax, functie, 
bedrijf, adres, plaats, land, postcode, verjaardag, aantekeningen

• Snel zoeken: tekens of volledige tekst
• Bladeren door foto’s
• Slim sorteren (alfabetisch, op bedrijf of meest gebruikt)
• Online adresboeken (Google-contacten, MS Exchange, XML)
• Automatisch online opzoeken

• LDAP-ondersteuning (op netwerk gebaseerd zakelijk 
telefoonboek)

• Nummerweergave met foto
• Vooraf nummer kiezen en wijzigen
• Toets gesprek opnemen: WAV
• Lijsten opgenomen gesprekken (tot 100 items per lijst)
• Telefonisch vergaderen met 5 personen (lokaal)
• 12 parallelle lijnen
• Tot 12 online voicemailaccounts
• Weergave van gespreksduur, naam, telefoonnummer en foto

Audiofuncties
• 3 speakers (2 tweeters + bas) voor de allerbeste  

HD-audiokwaliteit
• Geïntegreerde microfoon aan voorzijde
• Headsetaansluiting via DECT, USB, EHS/DHSG of standaard  

RJ-9-aansluiting
• Breedband HD-geluid volgens TIA/EIA-920 HDSP™, G.722
• Full-duplex luidspreker met uitstekende geluidskwaliteit:  

extra grote klankkast
• Aanpasbaar volume: luidspreker, bedrade handset en headsets
• Geschikt voor gehoorapparaten (HAC)
• Telefonisch vergaderen met 5 personen (direct via het toestel)
• Beheren van meerdere gesprekken

Videofuncties
• Geïntegreerde videocamera bovenaan voorzijde (met statuslampje) 
• HD-video 720p / 30fps
• Videovergadering voor 2 personen in HD-kwaliteit (720p)
• Camera-ondersteuning via externe USB tot 1080p
• Ondersteuning voor extern scherm via hdmi

Hoorn
Draadloos
• Breedband TIA920
• DECT CAT IQ / GAP (+breedband) 
• Bereik tot 100 m (buiten)
• Bereik tot en met 30 meter (binnen)
• Magneethouder
• Li-Ion accu 
• Volumetoetsen
• Toetsen opnemen/opleggen 
• Spreektijd: meer dan 8 uur 
• Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen
Bedraad
• Breedband TIA920  
• Magneethouder
• RJ9-connector

Connectiviteit

INTERNET ACCESS ROUTER

COMPUTER

BEAMER

Maxwell

(DECT) HEADSET

WEBCAMUSB DEVICEBT KEYBOARD

(DECT) HANDSET

LAN

WIFI

LAN

HDMI

RJ-9

USB

Gigaset PBX 
T440 / T640



De volgende verbindingen zijn 
geschikt voor Maxwell:
LAN (met PoE)
• Netwerk/Gateway/Switch 
• LAN (802.11 b/g/n - client-modus)
LAN
• Computer
RJ9 (2x)
• Bekabelde headset 
• Bekabelde hoorn
RJ45 (EHS/DHSG)
• EHS/DHSG headset
Bluetooth® (A2DP, PBAP, HID, AVRCP, 
HFP, HSP, IOPT, OPP)
• Headset
• Muis 
• Toetsenbord
DECT
• Hoorn 
• CAT-iq / GAP headset
USB 2.0 (2x)
• Headset 
• Handsfree toestel 
• Webcam
• Toetsenbord 
• USB-stick
Micro-hdmi
• Tv 
• Projector
• Display
Micro-SD
• Micro-SDHD-kaart (tot 32 GB)

Functies telefonie / PBX
• Videotelefonie  
• BLF (busy lamp fields)
• Netwerk-antwoordapparaat
• Vergadergesprekken (tot 5 personen)
• Gesprek doorverbinden: blind/ 

semi aangekondigd, aangekondigd
• Gesprek in de wacht (multi-party)
• Gesprek weigeren 
• Gesprek wisselen
• Gesprek hervatten
• Terugbellen
• CLIR 
• Gesprek in de wacht 
• Gesprek handmatig afwijzen

• Gesprek omleiden: Altijd (CFU),  
onbeantwoord (CFNR), bezet (CFB) 

• Anoniem gesprek blokkeren 
• Wachtstandmuziek afspelen
• Gespreksgeschiedenis
• Niet Storen (DND)
• CCBS
• Nummer voor gesprek parkeren
• Terugbellen indien bezet 
• Gesprek opnemen (lokaal en op  

server)
• Zero-touch auto-provisioning 
• Automatische firmware-updates 
• Netwerk Contacten 
• LDAP
Voeding
• PoE of meegeleverde voeding

Interop - PBX
• Broadsoft
• Asterisk 
• Gigaset 
• Starface
• Kwebbl
• Centile

Speciale functies in combinatie 
met Gigaset T440/T640 PRO
Gecentraliseerde door PBX  
ingestelde database en  
functionaliteit voor…
• Contacten
• Gesprekslijst 
• FAX-lijst 
• Visuele voicemail 
• BLF-lijst 
• Omleidingsinstellingen
• CCBS
• Niet Storen (DND)
Snelle toegang tot...
• Gesprek doorschakelen 
• Groep aanmelden/afmelden 
• Module-activatie 
• Nummer voor gesprek parkeren 
• Snelkiezen 
• Weergave bekend nummer
Voeding
• PoE of meegeleverde voeding

Technische specificaties
• VoIP protocol: SIP (RFC3261, RFC2543) 
• QuadCore 1.0 GHz processor
• 16 GB Flash-geheugen
• 2 GB DDR3 RAM
• Beveiliging: SRTP (RFC3711), TLS 

(RFC2246), SIPS
• Codecs G.711 u/a, G.722, G.729
• Configuratie op afstand: HTTP, HTTPS
• PoE: IEEE 802.3af, klasse 3
• 2-poorts LAN-switch: 10 Mbit,  

100 Mbit, 1 Gbit
• Internetprotocol: IPv4 (RFC0791),  

IPv6 (RFC2460)
• 12 VoIP-accounts
• QoS: DiffServ (RFC2474, RFC2475)
• RTCP
• WLAN-standaarden: IEEE 802.11b/g/n
• Bluetooth®: klasse 2, IEEE 802.15.1
• DECT: GAP, CAT-iq1.0
• DHCP (RFC2131)
• STUN (RFC3489)
• ICE
• VAD (Voice Activity Detection)
• CNG (Comfort Noise Generation)
• DNS SRV (RFC2782)
• DTMF (in-band), RTP payload (RFC4733), 

SIP-INFO
• Syslog
• VLAN-tagging
• Videocodecs (H.264, H.263+, H263)
• Audiocodecs (G.722, G.711, MP3, WMA)
• Provisioning (XML,FTP, HTTP(S))
• DHCP Option 60: leveranciers-id
• DHCP Option 66: TFTP server-id
• SIP 
• SIPS
• TLS 
• SRTP
• HTTP
• HTTPS
• TCP
• UDP 
• RTP 
• LDAP
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De beste keuze voor u.

De nieuwe professionele serie van Gigaset voorziet bedrijven  
van telefoonsystemen op maat voor betere communicatie.
Ontdek meer! Volg de Maxwell 10S op gigasetpro.com 

Hoofdtoestel
S30853-H4006-R101

Maxwell 10S Pakket 2 S30853-H4006-R121

Maxwell 10S met vooraf geïnstalleerde houder 
ten behoeve van de  bedrade hoorn 

Leverings omvang:
• Maxwell 10S Hoofdtoestel 10“ 
• Handset houder (vooraf 

geïnstalleerd aan de linker zijde)
• Maxwell bedraade hoorn 
• Maxwell metalen bureauvoet

Maxwell 10S met vooraf geïnstalleerde houder 
ten behoeve van de  draadloze hoorn 

Leverings omvang:
• Maxwell 10S Hoofdtoestel 10“ 
• Handset houder (vooraf 

geïnstalleerd aan de linker zijde)
• Maxwell draadloze hoorn (DECT)

• Maxwell metalen bureauvoet

Accessoires

Bedrade hoorn
S30853-H4010-R101

Draadloze  hoorn (DECT)
Kunststof  S30853-H4020-R101 
Leer  S30853-H4020-R111
Hout  S30853-H4020-R121 
Carbon  S30853-H4020-R131 

Afmetingen van het toestel (excl. hoorn/voet)
269 mm x 189 mm x  32 mm
Totaalgewicht ca.: 898 g

Afmetingen van de hoorn
44 mm x 181 mm x  32 mm
Totaalgewicht ca.: 136 g

Afmetingen van de metalen voet
271 mm x 25 mm x  156 mm
Totaalgewicht ca.: 1.150 g

Omgevingsvoorwaarden
Bedrijfstemperatuur 0° to +45° C
Opslagtemperatuur: -25° to +70° C 
Relatieve vochtigheid: -93 % – (40) %, niet condenserend

Het volgende hoofdstuk in de ge schie denis van zakelijke communicatie

Maxwell 10S Pakket 1 S30853-H4006-R111

Metalen bureauvoet
S30853-H4031-R101

Wandmontagekit
S30853-H4030-R101


