Gigaset Maxwell 4
Het beste van een touchscreen met traditionele toetsen
Dit professionele bedrijfstoestel is ontworpen voor flexibele communicatie
en combineert een touchscreen met een traditioneel toetsenbord voor
ultieme vrijheid met maximaal 38 programmeerbare toetsen. Met een
intuïtieve aanraak- en veeg-interface is de Maxwell 4 perfect voor zowel
desktopgebruikers als drukke receptionisten, dankzij zijn gebruiksvriendelijke
interface, HD-audio en ergonomisch ontwerp, gebouwd volgens de
normen van hoogwaardige Duitse techniek. De Maxwell 4 combineert
functionaliteit en betaalbaarheid en is de ideale zakenpartner.
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Uitstekende gebruikersinterface op touchscreen
5-voudige navigatietoets voor eenvoudige bediening
Tot 6 SIP-accounts
Uitzonderlijk(e) HD-spraak en -geluid
Professionele configuratie via zero-touch auto-provisioning
Gigabit-Ethernet (10/100/1000) met 2-poorts switch
Geïntegreerd Power over Ethernet
Ondersteuning van netproviderfuncties via menu
Intern adresboek voor 1000 items
LED aanduiding voor oproepen in de wacht/actieve oproepen
EHS/DHSG-headset-aansluiting
USB 2.0 Type A

Ontworpen voor veiligheid
Om ervoor te zorgen dat elk zakelijk gesprek privé blijft,
beschikt de Maxwell 4 over de industriestandaard end-toend versleuteling met behulp van Secure Real-Time Transport
Protocol (SRTP) en Transport Layer Security (TLS). Bovendien is
elk toestel beveiligd met een code of patroon om onbevoegd
gebruik te voorkomen.

Intuïtieve bediening
Via het 4,3“ full-colour capacitieve touchscreen met hoog contrast
bereikt u gemakkelijk alle functies van het toestel, terwijl u altijd alle
bellerinformatie vanuit elke hoek kunt zien, zowel in desktop- als
wandmodus. Het display van de Maxwell 4 toont een Busy Lamp
Field (BLF) status, waardoor bellen met collega‘s of gesprekken
doorverbinden een fluitje van een cent wordt.
Uitklapbare voet en wandmontage
Het gebruiksgemak wordt verder verbeterd door het flexibele ontwerp
van de voet, met meerdere zichthoeken en montagemogelijkheid
voor een optimale beleving van de bedrijfscommunicatie.
De Maxwell 4 is met drie verschillende standen en de mogelijkheid
van wandmontage geschikt voor elke locatie.
Handsfree flexibiliteit
Ontworpen voor uw drukke zakenleven met naadloze
oproepafhandeling en telefoonconferentiefunctie via High Definitionaudiomicrofoon en -luidspreker. Voor extra flexibiliteit ondersteunt
de Maxwell 4 zowel bekabelde als draadloze headsets via USB.

Gigaset Maxwell 4
Het professionele bedrijfstoestel met touchscreen en toetsen

Technische gegevens
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Adresboek- en oproepbeheer

4,3“ capacitieve touchscreen, kleuren-TN-display, verlicht
Resolutie: 272 x 480 pixels
Volledig toetsenblok (0-9, *, #)
10 functietoetsen voor snelle afhandeling en statusindicatie
2-poorts Gigabit-Ethernet-switch (10/100/1000)
• LAN-netwerk (PoE)
• PC - Computer
RJ9 (2x)
• Hoorn met kabel
• Headset met kabel
RJ45 (EHS/DHSG)
• EHS/DHSG-headset
USB 2.0 Type A
• Headset
• Handsfree toestel
• USB-stekker
PoE: IEEE 802.3af, klasse x

Audiofuncties
•
•
•
•

Headsetaansluiting via EHS/DHSG, standaard RJ-9-stekker of USB
Breedband HD-geluid
Volledig duplex handsfree met heldere geluidskwaliteit
Regelbaar volume: luidspreker, bedrade hoorn en bedrade
headsets
• Codecs G.711 u/a, G.722, G.726-32, iLbc, G.729
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Adresboek voor 1000 contacten in intern geheugen
Snel zoeken: tekens of volledige tekst
Online-adresboeken
LDAP(s)-ondersteuning (op netwerk gebaseerd zakelijk
adresboek)
Voorkeuze met bewerkingsmogelijkheid
Conferentie met 5 deelnemers (lokaal)
4 parallelle gesprekken
Weergave van gespreksduur, naam en nummer
Wisselgesprek, omleiden, in de wacht plaatsen, wisselen,
conferentie (deelname en ad-hoc), doorverbinden
(aangekondigd en blind)
Automatisch contact opzoeken in online-adresboek voor
inkomende gesprekken

Telefonie-/PBX-functies
• BLF (busy lamp field)
• Conferentie (tot 5 deelnemers)
• Oproep doorverbinden: blind/zonder aankondiging, met
aankondiging
• Oproep in de wacht plaatsen / weigeren / wisselen / hervatten
• Terugbellen
• CLIR
• Wisselgesprek
• Handmatige oproepomleiding
• Gesprek omleiden: CFU, CFNR, CFB
• Blokkeren van anonieme oproepen
• MOH (Music on hold)
• Zero-touch auto-provisioning
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Afmetingen hoofdtoestel
• 188 mm (L) x 188,5 mm (B) x 36 mm (H)
• Gewicht circa: 401 g

VoIP-protocol: SIP (RFC3261, RFC2543)
Beveiliging: SRTP (RFC3711), TLS (RFC2246), SIPS
Configuratie op afstand: HTTP, HTTPS
Internetprotocol: IPv4 (RFC0791)
QoS: DiffServ (RFC2474, RFC2475)
RTCP
DHCPv4 (RFC2131)
DHCP-optie 60: VendorID
DHCP-optie 114
STUN (RFC3489)
ICE
DNS SRV-RR (RFC2782)
DTMF (in-band), RTP payload (RFC4733), SIP-INFO
Syslog
IEEE 802.1Q VLAN-tagging
HTTP
HTTPS
TCP
UDP
RTP
LDAP

Afmetingen hoorn
• 181 mm (L) x 45,6 mm (b) x 38,5 mm (H)
• Gewicht circa: 108 g

Afmetingen voet
• 187,5 mm (L) x 156,5 mm (B) x 24,5 mm (H)
• Gewicht circa: 306 g

Garantie
• Twee jaar

Omgevingsomstandigheden
• Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
• Gebruikstemp: -25° tot +70° C
• Relatieve luchtvochtigheid: tot 93 %, niet‑condenserend

Inhoud van de verpakking
•
•
•
•
•

Hoofdtoestel
Hoorn
Hoorn-kabel
Voet
Veiligheidsinformatie

Hoofdtoestel met bedrade hoorn
artikelnummer: S30853-H4005-R101

• Maxwell-serie PSU EU
artikelnummer: L36280-Z4-X765
• Wandmontage Maxwell 4
artikelnummer: S30853-H4032-R101

Uw beste keuze.
De nieuwe professional serie van Gigaset biedt zakelijke
telefonie oplossingen op maat voor optimale communicatie.
Ontdek meer! Neem contact op met uw Gigaset-
vertegenwoordiger of ga naar gigasetpro.com
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