
Gigaset Maxwell 2

Başlıca özellikleri:

• Parlak yüksek çözünürlüklü tek renkli ekran
• Kolay kullanıma yönelik 5-yönlü navigasyon tuşu
• BLF ya da hızlı arama için 8 Fonksiyon tuşu
• En fazla 4 SIP hesabı
• Her satır için seçilebilir çoklu zil sesleri (dahili, harici, grup, kapı)
• Sıra dışı HD konuşma ve ses kalitesi
• Profesyonel sıfır dokunuşlu otomatik yetkilendirme ayarı
• 2 bağlantı noktası anahtarlı Gigabit Ethernet (10/100/1000)
• Entegre Ethernet Üzerinden Güç (PoE)
• 100 girdili dahili rehber
• Çağrı bekletme / Aktif çağrı göstergesi

Eller serbest esnekliği
Bir çağrı sırasında ellerinizin boşta kalması günümüz iş hayatında 
anahtar önem taşımaktadır. Maxwell 2 bu ihtiyacı pek çok 
açıdan karşılamaktadır. Maxwell 2 HD ses kalitesini eller serbest 
özelliğinde ve kulaklıkla desteklemektedir.

Hareketli ayak ve duvara montaj imkanı
Her kullanıcı telefonunu farklı şekillerde özelleştirme ihtiyacı 
duyar. Tavandan aydınlatma, masa üzerinde yeterli yer olmaması, 
telefona olan mesafenin uzun olması gibi farklı yerlerde farklı 
ihtiyaçlar söz konusu olabilir. Bu yüzden Maxwell 2 hareketli bir 
ayak ile desteklemektedir. Bu ayak 120-140 derece açıda, dikeyden 
yataya, üç farklı pozisyona ayarlanabilir. Ayak olmadan Maxwell 2 
duvara monte edilebilir.

Tuşların genişletilmesi
Maxwell 2, Maxwell Genişleme Modülü ile genişletilebilir. Bu 
modül telefonunuza programlanmak üzere 58 fonksiyon tuşu 
ekler. Modül üzerindeki tuşlar Meşgul Hat Alanları (BLF) olarak 
kullanılabilir ve çoklu renkli LED‘lere sahiptir. Maxwell 2 en fazla üç 
Genişleme Modülü destekler.

Sezgisel çalışma
Maxwell 2, kullanıcıya arzu ettiği ayarları yapması için kılavuzluk 
etmesi için geniş tek renkli bir ekranla ve bir gezinti tuşuyla 
donatılmıştır. Ekran, bilgileri masanın ardından geniş açıyla ekranı 
okumanıza yardımcı olacak şekilde yüksek karşıtlık ile yansıtır. 
Kimin aradığını rahatlıkla görürsünüz.

İş iletişimi için işlevsel masaüstü profesyonel

Bir IP telefon sezgisel olmalı, iş amaçlı kullanıma uygun, çekici bir tasarıma 
sahip olmalı ve işletmenizi desteklemek için daima hazır olmalıdır. Maxwell 2, 
işinize yönelik iletişim amaçlı kullanabileceğiniz fonksiyonel bir masaüstü 
telefondur. Maxwell 2'nin sahip olduğu hafif el cihazı HD kalitesinde ses 
özelliğini desteklediğinden konuşma sırasında tek bir kelimeyi bile 
kaçırmazsınız. Ses tuşları doğru ses seviyesini ayarlamanıza imkan verir. 
Eller serbest ve kulaklık ile konuşma özellikleri arasında geçiş bu amaca özel 
atanan düğme ile sağlanır. Alman kalitesi ve sezgisel bir kullanıcı arayüzünü 
bir arada sunarak pratik ürünler geliştiriyoruz. Bu çerçevede süper HD-ses 
kalitesine sahip mükemmel bir IP telefonu ve tek renkli ekranı bir arada 
sunarak sezgisel bir iş ortağını ön plana çıkarıyoruz.
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İş iletişimi için işlevsel masaüstü profesyonel

Gigaset Maxwell 2

Teknik veriler:

Maxwell 2 donanımları
• 3.5“ tek renkli ekran, aydınlatmalı 
• Çözünürlük: 320 x 240 piksel
• Tam tuş takımı (0-9, *, #)
 8 programlanabilir fonksiyon tuşu, aydınlatmalı (kırmızı)
 Çabuk işleme ve durum bildirimi için 10 fonksiyon tuşu
• 2 bağlantı noktası anahtarlı Gigabit-Ethernet (10/100/1000)
 LAN (PoE) - Ağ/Ağ Geçidi/Anahtar
 LAN (PC)- Ağ/Bilgisayar
• RJ9 (2x)
• Kablolu El Cihazı
• Kablolu Kulaklık
• PoE: IEEE 802.3af, sınıf 3

Ses Özellikleri
• Standart RJ-9 jak ile kulaklık bağlantısı
• TIA/EIA-920 HDSP™ , G.722'ye uygun geniş bant HD ses kalitesi
• Kristal berraklığında ses kalitesine sahip çift yönlü hoparlör
• Ayarlanabilir ses seviyesi: hoparlör, kablolu el cihazı ve kulaklıklar
• Codecs G.711 u/a, G.722, G.726-32, iLBC

Rehber ve çağrı yönetimi
• Dahili bellekte 100 girişli adres defteri
• Hızlı arama: karakterler veya tam metin
• XML dizinleri
• LDAP desteği (ağ tabanlı kurumsal telefon rehberi)
• XML/LDAP otomatik arama
• Düzenleme ile ön arama
• 3-yönlü konferans görüşmesi (yerel)
• Paralel 2 hat
• Bekleyen çağrılar, yönlendirme, çağrı bekletme, çağrı 

değiştirme, konferans görüşmesi (katılımlı ve geçici), aktarma 
(katılımsız/katılımlı)

Telefon / PBX Özellikleri
• 4 VoIP hesabı
• BLF (meşgul lamba alanları)
• Ağ telesekreteri
• Konferans görüşmesi (en fazla 3 yönlü)
• Çağrı aktarma: katılımsız, katılımlı
• Çağrı bekletme
• Çağrı reddetme
• Çağrı değiştirme
• Çağrıyı sürdürme
• Geri arama
• CLIR
• Bekleyen çağrılar
• Manüel çağrı saptırma
• Çağrı yönlendirme: CFU, CFNR, CFB
• İsimsiz çağrıları engelleme
• Çağrı günlüğü
• DND
• Meşgul olduğunda geri arama
• Çağrı kaydı (sunucu üzerinde)
• Sıfır dokunuşlu otomatik yetkilendirme
• Otomatik yazılım güncellemeleri
• XML dizinleri
• LDAP
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Onaylı IP-PBX Sistemleri ile birlikte sunulan özellikler

Merkezileştirilmiş PBX-kumandalı veritabanı
ve işlevselliğinin kullanılabileceği yerler:

• Dizin
• Çağrı listesi
• Görüntülü Sesli Mesaj
• BLF listesi
• Tekrar yönlendirme ayarları
• CCBS
• DND

Hızlı Erişim sağlanan fonksiyonlar...
• Çağrı yönlendirme
• Grup oturum açma/oturum kapatma
• Hızlı arama

Desteklenen protokoller
• VoIP protokolü: SIP (RFC3261, RFC2543)
• Güvenlik: SRTP (RFC3711), TLS (RFC2246), SIPS
• Uzaktan konfigürasyon: HTTP, HTTPS
• İnternet protokolü: IPv4 (RFC0791)
• QoS: DiffServ (RFC2474, RFC2475)
• RTCP
• DHCPv4 (RFC2131)
• DHCP Seçeneği 60: VendorID
• DHCP Seçeneği 114
• STUN (RFC3489)
• ICE
• DNS SRV-RR (RFC2782)
• DTMF (bant içi ), RTP veri yükü (RFC4733), SIP-INFO
• Sistem günlüğü (Syslog)
• IEEE 802.1Q VLAN etiketleme
• HTTP
• HTTPS
• TCP
• UDP
• RTP
• LDAP

Hardware 

Ana Cihazın Boyutları
• 188 mm (U) x 188,5 mm (G) x 36 mm (Y)
• Yakl. ağırlık: 401 g

El cihazının Boyutu
• 181 mm (U) x 45,6 mm (G) x 38,5 mm (Y)
• Yakl. ağırlık: 108 g

Ayak Boyutları
• 187,5 mm (U) x 156,5 mm (G) x 24,5 mm (Y)
• Yakl. ağırlık: 306 g

Garanti
• İki yıl

Çevresel koşullar
• İşletim sıcaklığı: 0° ila +40° C
• Saklama sıcaklığı: -25° ila +70° C
• Bağıl nem: en fazla %93 yoğuşmasız
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En iyi seçiminizdir.

Gigaset'in yeni profesyonel serisi, işletmelere uygun, iletişimi  
güçlendiren telefon sistemleri sunar. Daha Fazlasını Keşfedin Gigaset 
pro temsilcinizle iletişime geçin veya www.gigasetpro.com 
adresini ziyaret edin

Kablolu el cihazıyla ana cihaz
ürün numarası: S30853-H4008-R101

Aksesuarlar:
• Maxwell serisi PSU EU 
 ürün numarası: L36280-Z4-X765
• Duvara Monte Maxwell 2 
 ürün numarası: S30853-H4032-R101
• Maxwell Genişleme Modülü 
 ürün numarası: S30853-H4061-R101


