Gigaset Maxwell 4
Połączenie zalet dotykowego wyświetlacza
i tradycyjnych przycisków
Maxwell 4 to profesjonalny, biznesowy telefon, zapewniający wydajną i
elastyczną komunikację. Łączy dotykowy wyświetlacz z tradycyjną klawiaturą
i nawet 38 programowalnymi przyciskami. Dotykowa obsługa funkcji
na ekranie, a także dźwięk HD oraz ergonomiczna konstrukcja zgodna
z surowymi, niemieckimi standardami sprawią, że Maxwell 4 spełni
oczekiwania użytkowników zarówno w tradycyjnych biurach,
jak i tętniących życiem sekretariatach.
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Przyjazny interfejs obsługiwany na dotykowym ekranie
5-pozycyjny przycisk nawigacyjny ułatwiający obsługę
Obsługa do 6 kont SIP
Wspaniałej jakości dźwięk i głos HD
Profesjonalny system automatycznej konfiguracji
Interfejs Gigabit Ethernet (10/100/1000) z dwuportowym
switchem
Zintegrowana obsługa Power over Ethernet
Obsługa funkcji operatora poprzez menu
Wbudowana książka telefoniczna na 1000 wpisów
Funkcja rozmowy oczekującej / aktywnej
Złącze EHS/DHSG do zestawu słuchawkowego
USB 2.0 typ A

Wbudowane zabezpieczenia
Maxwell 4 korzysta z pełnego szyfrowania rozmów, zapewniając
bezpieczeństwo i prywatność podczas każdej rozmowy.
Stosowane są uznane i sprawdzone standardy SRTP (Secure
Real-Time Transport Protocol) oraz TLS (Transport Layer Security).
Dodatkowo, dostępna jest blokada ekranu, która zabezpiecza
urządzenie przed nieautoryzowanym użyciem.

Intuicyjna obsługa
Dotykowy, kolorowy oraz pojemnościowy wyświetlacz o wysokim
kontraście i przekątnej 4,3-cala ułatwia dostęp do wszystkich funkcji
telefonu, a także zapewnia wgląd w szczegóły połączenia oraz dane
abonenta. Niezależnie od kąta patrzenia i usytuowania telefonu na
biurku lub ścianie. Maxwell 4 obsługuje także – poprzez ekran −
funkcję BLF (Busy Lamp Field), ułatwiającą połączenia wewnętrzne
oraz transfer rozmów do współpracowników.
Regulowana podstawka i montaż ścienny
Ergonomię urządzenia wspiera elastyczna podstawka, dzięki której
telefon zapewnia maksymalną wygodę biznesowej komunikacji.
Trzy różne kąty nachylenia, a także możliwość montażu ściennego
sprawiają, że Maxwell 4 sprawdzi się w każdym otoczeniu.
Rozmowy w trybie głośnomówiącym
Maxwell 4 został zaprojektowany tak, aby spełniać Twoje potrzeby
związane z intensywną, biznesową komunikacją. Oferuje wygodne
zarządzanie połączeniami, w tym rozmowy konferencyjne z
dźwiękiem HD, obsługiwanym zarówno przez mikrofon, jak i głośnik.
Dla jeszcze większej elastyczności, Maxwell 4 poprzez port USB
współpracuje z przewodowymi i bezprzewodowymi zestawami
słuchawkowymi.

Gigaset Maxwell 4
Profesjonalny telefon biznesowy z dotykowym ekranem oraz tradycyjną klawiaturą

Dane techniczne

Książka telefoniczna oraz zarządzanie połączeniami

• Kolorowy, pojemnościowy, dotykowy i podświetlany ekran 4,3”
z matrycą TN
• Rozdzielczość 272 x 480 pikseli
• Pełna klawiatura (0-9, *, #)
• 10 przycisków funkcyjnych usprawniających obsługę
i wskazujących status
• Dwuportowy switch Gigabit-Ethernet (10/100/1000)
• Sieć LAN (PoE)
• PC - komputer
• RJ9 (2x)
• Przewodowa słuchawka
• Przewodowy zestaw słuchawkowy
• RJ45 (EHS/DHSG)
• Zestaw słuchawkowy EHS/DHSG
• USB 2.0 Typ A
• Zestaw słuchawkowy
• Urządzenie z trybem głośnomówiącym
• Złącze USB
• PoE: IEEE 802.3af, klasa x

Funkcje dźwięku
• Połączenie zestawu słuchawkowego poprzez EHS/DHSG,
standardowe złącze Jack RJ-9 lub USB
• Szerokopasmowy dźwięk HD
• Dwukierunkowy tryb głośnomówiący z doskonałej jakości
dźwiękiem
• Regulowana głośność: w trybie głośnomówiącym,
z przewodową słuchawką oraz z zestawem słuchawkowym
• Kodeki dźwięku G.711 u/a, G.722, G.726-32, iLbc, G.729

Łączność
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• Funkcja BLF (sygnalizacja zajętej linii)
• Telekonferencje (maks. 5-stronne)
• Przekierowanie połączeń: z zapowiedzią, bez zapowiedzi,
bezwarunkowe
• Zawieszenie rozmowy/odrzucenie/przełączenie/wznowienie
rozmowy
• Oddzwanianie
• CLIR
• Połączenie oczekujące
• Manualne przekierowanie rozmowy po nadejściu połączenia
• Przekierowanie połączeń: CFU, CFNR, CFB
• Blokowanie połączeń anonimowych
• MOH (muzyka podczas oczekiwania)
• Bezobsługowa, automatyczna konfiguracja zdalna
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Obsługa funkcji centrali PBX
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• Książka telefoniczna na 1000 wpisów w pamięci urządzenia
• Funkcja szybkiego wyszukiwania na podstawie wpisywanych
liter lub pełnego tekstu
• Sieciowa książka telefoniczna
• Obsługa LDAP − firmowych książek telefonicznych w sieci
• Wstępne wybieranie numeru z możliwością edycji
• 5-stronna telekonferencja (w ramach sieci wewnętrznej)
• 4 równoległe linie
• Prezentacja czasu trwania rozmowy, nazwiska i numeru
abonenta
• Połączenie oczekujące, przekierowanie, zawieszenie połączenia,
wznawianie, telekonferencje (inicjalizacja oraz dołączanie),
przełączanie rozmowy (z zapowiedzią/bez zapowiedzi)
• Funkcja automatycznej identyfikacji abonenta na podstawie
danych z sieciowej książki telefonicznej przy połączeniu
przychodzącym
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Obsługiwane protokoły
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Wymiary jednostki głównej
• 188 mm (dł.) x 188.5 mm (szer.) x 36 mm (wys.)
• Waga: ok 401 g

Protokół VoIP: SIP (RFC3261, RFC2543)
Bezpieczeństwo: SRTP (RFC3711), TLS (RFC2246), SIPS
Zdalna konfiguracja: HTTP, HTTPS
IProtokół internetowy: IPv4 (RFC0791)
QoS: DiffServ (RFC2474, RFC2475)
RTCP
DHCPv4 (RFC2131)
DHCP Opcja 60: VendorID
DHCP Opcja 114
STUN (RFC3489)
ICE
DNS SRV-RR (RFC2782)
DTMF (w paśmie), RTP payload (RFC4733), SIP-INFO
Syslog
Znaczniki IEEE 802.1Q VLAN
HTTP
HTTPS
TCP
UDP
RTP
LDAP

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

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

Gwarancja
• Dwa lata

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

Zawartość opakowania
•
•
•
•
•

Jednostka główna
Słuchawka
Przewód słuchawkowy
Podstawka
Ulotka z zasadami bezpieczeństwa

Jednostka centralna z przewodową słuchawką
numer produktu: S30853-H4005-R101

• Zasilacz sieciowy do telefonów Maxwell
numer produktu: L36280-Z4-X765
• Zestaw do montażu Maxwell 4 na ścianie
numer produktu: S30853-H4032-R101

To najlepszy wybór.
Nowa linia profesjonalnych produktów Gigaset zapewnia
firmom skrojone na miarę systemy telefoniczne wspomagające
komunikację. Odkryj więcej! Skontaktuj się z przedstawicielem
Gigaset lub odwiedź stronę gigasetpro.com
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