Gigaset Maxwell 3
Wszechstronny telefon do profesjonalnej biznesowej komunikacji
Cechą szczególną aparatu Maxwell 3 jest jego użyteczność. Od niej właśnie zaczęliśmy
definicję naszego produktu – urządzenia przemyślanego, zapewniającego niemiecką
jakość i perfekcyjny interfejs użytkownika. Wszystkie cechy odzwierciedlają potrzeby
użytkowników biznesowych. Nasi inżynierowie pominęli wszystkie funkcje zbędne
w codziennym użytkowaniu i skupili się na tych najważniejszych. Zaowocowało
to powstaniem idealnego, funkcjonalnego i przystępnego telefonu
biznesowego.
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Najważniejsze cechy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Znakomity interfejs użytkownika na wyświetlaczu TFT
5-kierunkowy przycisk nawigacyjny ułatwiający obsługę
Do 4 kont SIP
Wiele melodii dzwonka z możliwością wyboru według
połączeń (wewnętrzne, zewnętrzne, grupowe, domofon)
Rozmowy i dźwięk w jakości HD
Profesjonalny autoprovisioning
Wbudowany 2-portowy switch Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Zasilanie PoE
Książka telefoniczna na 100 wpisów
Sygnalizacja połączeń oczekujących / aktywnych

Tryb głośnomówiący
W dzisiejszych czasach możliwość rozmowy telefonicznej bez
potrzeby angażowania rąk jest nieoceniona. Maxwell 3 spełnia tę
potrzebę oferując zarówno tryb głośnomówiący, jak i rozmowę przez
słuchawkę.
Ruchoma podstawa i montaż naścienny
Każdy z nas ma odmienne preferencje w zakresie ustawienia telefonu
na biurku. Dlatego właśnie Maxwell 3 wyposażony jest
w ruchomą podstawę, umożliwiającą ustawienie telefonu w trzech
położeniach - od prawie pionowego do nachylonego pod kątem
120-140 stopni. Dodatkowo po demontażu podstawy urządzenie
może być zamontowane na ścianie. Dzięki temu Maxwell 3 sprawdzi
się w każdej sytuacji.
Intuicyjna obsługa
Maxwell 3 wyposażony jest w duży wyświetlacz TFT, osiem
programowalnych przycisków i przycisk nawigacyjny ułatwiający
dostęp do poszczególnych ustawień. Wszystkie informacje
prezentowane są na wysokokontrastowym, kolorowym wyświetlaczu
zapewniającym szerokie kąty widzenia. Z łatwością zobaczysz kto do
ciebie dzwoni.

Gigaset Maxwell 3
Wszechstronny telefon do profesjonalnej biznesowej komunikacji

Dane techniczne:

Książka telefoniczna i zarządzanie połączeniami

Maxwell 3 wyposażony jest w:
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Podświetlany kolorowy wyświetlacz TFT 3,5“
Rozdzielczość 320 x 240 pikseli
Klawiaturę
8 programowalnych przycisków funkcyjnych z podświetleniem
(czerwonym, zielonym, żółtym)
10 przycisków funkcyjnych do szybkiej obsługi i wskazywania
stanu
2-portowy switch Gigabit Ethernet (10/100/1000):
LAN (PoE) - Sieć/brama/switch
LAN (PC) - komputer
RJ9 (2x):
Słuchawka przewodowa (mikrotelefon)
Zestaw słuchawkowy
RJ45 (EHS/DHSG):
Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy EHS/DHSG (Sennheiser)
USB 2.0 typu A 1:
Zestaw słuchawkowy (Sennheiser)
Urządzenie głośnomówiące
USB
PoE: IEEE 802.3af, class 3

Właściwości audio
• Podłączenie zestawu słuchawkowego przez EHS/DHSG, złącze
RJ9 lub USB 1
• Szerokopasmowy dźwięk HD zgodny z TIA/EIA-920 HDSP, G.722
• Tryb głośnomówiący full duplex z doskonałą jakością dźwięku
• Regulacja głośności: głośnik, słuchawka przewodowa, zestawy
słuchawkowe
• Kodeki G.711 u/a, G.722, G.726-32, iLBC
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• Książka adresowa na 100 wpisów w pamięci wewnętrznej
• Szybkie wyszukiwanie: według początkowych liter lub pełnego
tekstu
• Książki online (XML)
• Obsługa LDAP (firmowa sieciowa książka telefoniczna)
• Automatyczne wyszukiwanie online (XML/LDAP)
• Graficzna identyfikacja rozmówcy
• Wybieranie numeru z możliwością korekcji przed zestawieniem
połączenia
• Konferencja trójstronna (lokalna)
• 2 linie równolegle
• Wyświetlanie czasu trwania połączenia, nazwiska, numeru i
zdjęcia rozmówcy
• Funkcje połączeń oczekujących, zamiany, zawieszania rozmów,
obsługa konferencji (zarządzanych i ad-hoc), przekazywanie
połączeń (z konsultacją/bez konsultacji)

Funkcje telefoniczne / obsługa funkcji centrali PBX
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 konta VoIP
BLF (podgląd wskaźnika zajętości)
Sieciowa poczta głosowa
Połączenia konferencyjne (trójstronne)
Przekazywanie połączeń: z konsultacją, bez konsultacji
Wstrzymywanie połączeń
Odrzucanie połączeń
Zamiana połączeń
Wznawianie połączeń
Oddzwanianie
CLIR
Połączenia oczekujące
Ręczne przekierowanie połączenia
Przekierowanie połączeń: bezwarunkowe, przy braku
odpowiedzi, przy zajętości
Blokowanie połączeń anonimowych
Dziennik połączeń
DND (Nie przeszkadzać)
Oddzwanianie przy zajętości
Nagrywanie rozmów (na serwerze)
Autoprovisioning
Automatyczna aktualizacja oprogramowania
Sieciowe książki telefoniczne (XML)
LDAP

Funkcje specjalne w połączeniu
z Gigaset T440/T640 PRO
Obsługa centralnych zasobów i funkcjonalności
udostępnianych przez centralę PBX:
•
•
•
•
•
•
•

Książka telefoniczna
Listy połączeń
Wskaźnik nagrań poczty głosowej
Lista BLF
Ustawienia przekierowań
CCBS
DND

Szybki dostęp do:
• Przekierowań połączeń
• Logowania do grup
• Funkcji szybkiego wybierania

Obsługiwane protokoły
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protokół VoIP: SIP (RFC3261, RFC2543)
Bezpieczeństwo SRTP (RFC3711), TLS (RFC2246), SIPS
Zdalna konfiguracja: HTTP, HTTPS
Protokół internetowy: IPv4 (RFC0791)
QoS: DiffServ (RFC2474, RFC2475)
RTCP
DHCPv4 (RFC2131)
DHCP Option 60: VendorID
DHCP Option 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

Wymiary urządzenia
• 188 mm (dł.) x 188.5 mm (szer.) x 36 mm (wys.)
• Masa ok.: 401 g

Wymiary słuchawki
• 181 mm (dł.) x 45.6 mm (szer.) x 38.5 mm (wys.)
• Masa ok.: 108 g

Wymiary podstawy
• 187.5 mm (dł.) x 156.5 mm (szer.) x 24.5 mm (wys.)
• Masa ok.: 306 g

Gwarancja
• Dwa lata

Warunki otoczenia
• Temperatura pracy: 0° do +40° C
• Temperatura przechowywania: -25° do +70° C
• Wilgotność względna: do 93%, bez kondensacji

1 Will be activated by software update in 2016

Urządzenie ze słuchawką przewodową
numer artykułu: S30853-H4003-R101

• Z
 asilacz serii Maxwell, wersja EU
numer artykułu: L36280-Z4-X765
• Uchwyt naścienny do Maxwell 3
numer artykułu: S30853-H4032-R101

To najlepszy wybór.
Nowa linia profesjonalnych produktów Gigaset zapewnia
firmom skrojone na miarę systemy telefoniczne wspomagające
komunikację. Odkryj więcej!
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