R650H PRO
Profesjonalna komunikacja w trudnych warunkach.
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Jeśli potrzebujesz telefonu do pracy na zewnątrz, czy też w wilgotnych lub zakurzonych
pomieszczeniach, to Gigaset R650H jest właściwym wyborem. Stopień ochrony IP65
i gumowana obudowa czynią tę słuchawkę idealnym narzędziem pracy. Długi czas
działania na akumulatorach, obsługa handoveru i roamingu w wielobazowych
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• Kolorowy podświetlany wyświetlacz TFT o przekątnej 1,8“
z nowoczesnym
użytkownika
USB interfejsem
Vibracall
• Boczne przyciski regulacji głośności
• Czas rozmów do 14 godzin
GB
• Wizualna sygnalizacja połączenia wbudowaną diodą LED
GIGABIT
• Profile
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• Trybaccess
głośnomówiący z dźwiękiem HD / CAT-IQ 2.0
• Pełna kompatybilność ze stacjami bazowymi Gigaset N510 IP
oraz systemami wielobazowymi N720 IP
• Lokalna książka telefoniczna na 200 wpisów vCard
z możliwością przeszukiwania, oraz dostęp do firmowej
książki telefonicznej przez PBX (XML, LDAP)
• Alarm wibracyjny
• Funkcja wyciszenia dzwonka podczas ładowania
• Złącze zestawu słuchawkowego Jack 2,5 mm
• Blokada klawiatury kodem PIN
• Aktualizacja oprogramowania przez DECT1
• Obsługa usług sieciowych z poziomu menu

Simultaneous Standard user
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Odporność na wstrząsy, kurz i zachlapania
Słuchawka Gigaset R650H jest gotowa prawie na wszystko. Dzięki
certyfikowanemu stopniowi ochrony IP65 odporna jest na wnikanie
kurzu, a także na strumień wody kierowany z każdego kierunku.
Współpraca z systemami wielobazowymi
R650H oferuje pełną kompatybilność zarówno ze stacjami N510
IP, jak i wielobazowymi systemami N720 IP, zapewniając doskonałą
jakość dźwięku i niezakłóconą pracę na terenie całego biura, fabryki
czy magazynu.
Pewny chwyt
Przeznaczona do wymagających zastosowań słuchawka posiada
gumowaną powierzchnię oraz wygodną grubość gwarantującą
pewny chwyt. Podświetlana klawiatura zapewnia komfort w słabych
warunkach oświetleniowych, a przyciski z wyczuwalnym „klikiem“
pozwalają na obsługę również w rękawicach.
Certyfikacja CAT-iq 2.0
Słuchawka R650H jest certyfikowana na zgodność ze standardem
CAT-iq 2.0. Zapewnia zestaw funkcji takich jak dźwięk HD, listy
połączeń, blokadę klawiatury z kodem PIN, a także wyciszanie
dzwonka podczas ładowania, we współpracy zarówno ze stacją
N510 IP jaki i systemem N720 IP.
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Dane techniczne

Łączność

Interfejs użytkownika

• Zestaw słuchawkowy
• Stacje bazowe DECT innych producentów w standardzie GAP

• Podświetlany, kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej
1,8“ o rozdzielczości 128x160 pikseli, z 6 liniami tekstu
i 65 000 kolorów
• Intuicyjny, nowoczesny interfejs użytkownika z ikonami,
klawiszami wyświetlacza, czterokierunkowym przyciskiem
nawigacyjnym i przyciskami funkcyjnymi
• Dwa schematy kolorystyczne wyświetlacza

Odbieranie połączeń
• Identyfikacja numeru dzwoniącego CLIP
• Indywidualne ustawienie dzwonka dla połączeń wewnętrznych
i VIP
• Wyciszanie połączeń anonimowych1
• Alarm wibracyjny

Książka telefoniczna i wybieranie numerów

Połączenia nieodebrane

• Książka telefoniczna na 200 wpisów vCard
• Wpisy vCard: imię i nazwisko, trzy numery telefonu, adres
e-mail, przypomnienie o datach, dzwonek VIP i zdjęcie
• Tryb powiększonej czcionki: zwiększona czytelność przy
wybieraniu numeru oraz wyświetlaniu szczegółów
połączenia przychodzącego
• Dostęp do centralnej książki PBX (LDAP i XML)1
• Dostęp do publicznej książki online z funkcją
automatycznego wyszukiwania1
• Lista połączeń (nieodebranych/przychodzących/
wychodzących) na 60 wpisów, z datą i godziną
• Powtarzanie wybierania ostatnich 20 numerów
• Przyciski szybkiego wybierania (przyciski wyświetlacza,
9 przycisków numerycznych)
• Przyciski wyciszania, blokady klawiatury i funkcji flash
• Automatycznie powtarzanie wybierania

• Sygnalizacja na wyświetlaczu oraz za pomocą wskaźnika
oczekującej wiadomości
• Lista 20 połączeń nieodebranych ze wskazaniem numeru1
• Lokalna lista połączeń również we współpracy ze stacjami
bazowymi innych producentów w trybie GAP1
• Bezpośrednie wybieranie z listy nieodebranych połączeń

Dźwięk
•
•
•
•

Dźwięk HD z obsługą HDSP™/CAT-IQ 2.0
Tryb głośnomówiący z doskonałą jakością dźwięku
Boczne przyciski do regulacji głośności
22 melodie dzwonka z 5 poziomami głośności i opcją
narastającą
• Możliwość wyboru profili dźwięku (osobisty, cichy, głośny)
• Współpraca z zestawem słuchawkowym Jack 2,5 mm

Klawiatura
• Ergonomiczna, podświetlana klawiatura wykonana
z wysokiej jakości gumy
• Przycisk wiadomości oczekującej (MWI) z migającą diodą LED
• Przycisk przełączania profili dźwiękowych
• Blokada klawiatury (klawisz #) chroniona kodem PIN
• Boczne przyciski regulacji głośnosci

Łączność

ZEST. SŁUCH.

* Stacje bazowe
DECT GAP
innych
producentów

Funkcje dodatkowe

Przyjazność dla środowiska

•
•
•
•

• Nawet do 60% mniejsze zużycie energii dzięki
energooszczędnemu zasilaczowi

Organizer z kalendarzem i funkcją przypominania
Czytnik e-mail1
Serwisy informacyjne1
Wygaszacz ekranu (obrazek, pokaz slajdów, zegar, serwis
informacyjny)
• Ładowanie akumulatora również podczas wyłączonej słuchawki
• Ostrzeżenie dźwiękowe w przypadku utraty zasięgu DECT
• Tryb cichego ładowania - wyciszanie dzwonka podczas
równoległego dzwonienia innego telefonu tego samego
użytkownika

Stopień ochrony IP65
• Pyłoszczelność, ochrona przed dostępem do wewnętrznych
części urządzenia.
• Ochrona przed strumieniem wody z dyszy 6,3 mm lanym
na obudowę z dowolnej strony
• Czas próby: minimum 3 minuty
• Przepływ wody: 12,5 litra na minutę
• Ciśnienie: 30 kPa, z odległości 3 m

Kompatybilność
•
•
•
•

Słuchawka zoptymalizowana i rekomendowana do:
Stacji bazowych Gigaset pro, np. N510IP PRO
Systemów wielobazowych Gigaset pro, np. N720IP PRO
Stacji bazowych DECT GAP (pojedynczych i systemów
wielobazowych)
• CAT-iq 2.0

Czas działania
• Czas rozmów do 14 godzin
• Czas czuwania do 320 godzin

Wymiary
•
•
•
•
•

Słuchawka: 154 x 52 x 30 mm
Masa: 139 g (z akumulatorami)
Ładowarka: 75 x 74 x 39 mm
Opakowanie: 224 x 166 x 60 mm
Łączna masa całego zestawu ok. 367 g

Zawartość opakowania
•
•
•
•
•
•
•
•

1 słuchawka (R650H PRO)
1 kółko zabezpieczające
1 zaczep do paska
1 pokrywa akumulatorów
2 akumulatory NiMH AAA
1 ładowarka
1 zasilacz ładowarki
1 ulotka dotycząca bezpieczeństwa

Warunki otoczenia
• Temperatura pracy od +5 do +45° C
• Temperatura przechowywania od -20 do +70°C
• Wilgotność względna od 20% do 75%, bez kondensacji

Interfejsy
• DECT
• Złącze zestawu słuchawkowego 2,5 mm

Zasięg DECT
• Zasięg wewnątrz do 50 metrów
• Zasięg na zewnątrz do 300 metrów

1 Zależnie od kraju, sieci i operatora

Nowa linia profesjonalnych produktów Gigaset zapewnia
firmom skrojone na miarę systemy telefoniczne wspomagające
komunikację. Odkryj więcej! gigasetpro.com
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