
 

Gigaset Maxwell 3

Özellikler:

• LCD ve TFT ekranlarda öne çıkan kullanıcı arayüzü
• Kolay işletim için 5 yönlü navigasyon tuşu
• En fazla 4 SIP hesabı
• Her hat için seçilebilir çoklu zil sesleri
• Mükemmel HD görüşme ve ses
• Profesyonel katılımsız otomatik yapılandırma ayarı
• 2 bağlantı noktasına sahip Gigabit Ethernet (10/100/1000)
• Entegre PoE (ethernet üstünden güç)
• 100 girişe sahip dahili rehber
• Arama bekletme / Arama etkin göstergesi

Hoparlör sesi
Günümüz iş hayatında ahizesiz görüşme elzemdir. Maxwell 3 bu 
ihtiyacı birçok yönüyle karşılamaktadır. Eller serbest modunda ve 
elektronik anahtar kancasında hoparlör üstünden ses aktarımını 
destekler.

Ayarlanabilir ayaklık ve duvar montajı
İş hayatında, her aramada, her konuşmada ve hatta çalışanlar 
arasında kullanım farklıdır. Ayaklık, 120-140 derecelik açının altında 
yataydan dikeye üç farklı pozisyona sahiptir. Maxwell ürünleri  
ayaklık olmadan duvara monte edilebilir. Böylelikle ürün her 
durumda kullanıma uygun hale gelir.

Sezgisel
Maxwell 3, büyük bir TFT ekranı, programlanabilir 8 tuş ve kullanıcının 
istediği ayarlara erişmesini sağlayan navigasyon tuşu ile donatılmıştır. 
Tam renkli ekran bilgileri yüksek çözünürlükte yansıtarak ekrandaki 
bilgileri masanın ardında geniş bir açıyla okumanızı destekler. Arayanı 
açık bir şekilde görebilirsiniz.

Profesyonel iş iletişimi için çok yönlü

En ufak ayrıntılara kadar elinizdeki iş olanakları ile bağlantı sağlıyoruz.  
Maxwell 3‘ün en önemli özelliği kullanılabilirliğidir. Bu nedenle, Alman  
kalitesine ve mükemmel arayüze sahip akıllı bir ürün geliştirerek yola  
koyulduk. Ürünlerin tasarımı kullanıcının mevcut işine göre yapılmaktadır.  
Bu ilhamla yola çıkan mühendisler günlük işlerinizde ihtiyaç duymadığınız  
tüm unsurları ortadan kaldırıyor. Ve önemli olanlara odaklanıyor.  
Böylelikle ideal, işlevsel ve uygun fiyatlı iş ortağı ortaya çıkıyor.
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Profesyonel iş iletişimi için çok yönlü

Gigaset Maxwell 3

Teknik veriler:

Maxwell 3 aşağıdakilerle donatılmıştır 
• Aydınlatmalı 3,5 inç renkli TFT ekran
• Çözünürlük: 320 x 240 piksel
• Tam klavye (0-9, *, #)
• Programlanabilir 8 işlev tuşu, aydınlatmalı (kırmızı, yeşil, sarı)
• Hızlı kullanım için 10 işlev tuşu ve durum göstergesi
• Gigabit-Ethernet 2 bağlantılı noktalı anahtar (10/100/1000) 

LAN (PoE) - Ağ/Ağ Geçidi/Anahtar 
LAN (PC) - Ağ / Bilgisayar

• RJ9 (2x) 
Kablolu Ahize 
Kablolu Kulaklık

• RJ45 (EHS/DHSG) 
EHS/DHSG kablosuz Kulaklık (Sennheiser)

• USB 2.0 Tip A 1 
Kulaklık (Sennheiser) 
Ahizesiz cihaz  
USB girişi

• PoE: IEEE 802.3af, sınıf 3

Ses Özellikleri
• EHS/DHSG üzerinden kulaklık bağlantısı, standart RJ-9 jak veya 

USB 1
• TIA/EIA-920 HDSP™‘ ye göre genişbant HD ses, G.722
• Mükemmel ses kalitesine sahip tam dupleks hoparlör
• Ayarlanabilir ses düzeyi: hoparlör, kablolu ahize ve kulaklıklar
• Codec bileşenleri G.711 u/a, G.722, G.726-32, iLbc

Rehber ve arama yönetimi
• Dahili bellekte 100 girişe sahip adres defteri
• Hızlı arama: karakter veya tam metin
• Çevrimiçi Adres Defterleri (XML)
• LDAP desteği (ağ tabanlı kurumsal telefon rehberi)
• Çevrimiçi otomatik arama (XML/LDAP)
• Resimli arayan kimliği
• Ayarlanabilir ön aramalı
• 3-yönlü konferans (yerel)
• Paralel 2 hat
• Arama süresi, isim, numara ve fotoğraf ekranı
• Arama bekletme, iletme, çağrı tutma, değiştirme, konferans 

(katılımlı ve plansız), transfer (katılımsız/katılımlı)

Telefon / PBX Özellikleri
• 4 VoIP hesabı
• BLF (meşgul lamba alanları)
• Ağ telesekreteri
• Konferans çağrıları (en fazla 3 yönlü)
• Çağrı transferi: kör/katılımsız/katılımlı
• Çağrı tutma
• Çağrı reddetme
• Çağrı değiştirme
• Çağrıya geri dönme
• Geri arama
• CLIR 
• Arama bekletme
• Manuel çağrı yönlendirme
• Çağrı iletme: CFU, CFNR, CFB 
• Anonim çağrı engelleme
• Çağrı günlüğü
• DND
• Meşgulken geri arama
• Çağrı kaydı (sunucuda)
• Sıfır dokunmatik otomatik yapılandırma 
• Otomatik donanım yazılımı güncellemeleri
• Net dizinleri (XML)
• LDAP

Bağlantı Özelliği

INTERNET ACCESS ROUTER COMPUTER

USB Device

HEADSET

HEADSET

CORDED HANDSET

LAN LAN

RJ-9

RJ-45

USB

Maxwell 3

Gigaset PBX 
T440 / T640



Gigaset T440/640 PRO ile birlikte özel özellikler

Şunlar için merkezi PBX kontrollü veri tabanı ve 
işlevsellik...
• Rehber  
• Arama listesi 
• Görsel Sesli Mesaj
• BLF listesi 
• Yeniden yönlendirme ayarları
• CCBS
• DND

Şunlar için Hızlı Erişim...
• Arama yönlendirme
• Grup giriş/çıkış
• Hızlı arama
• Numara sinyalizasyonu

Desteklenen protokoller
• VoIP protokolü: SIP (RFC3261, RFC2543)
• Güvenlik: SRTP (RFC3711), TLS (RFC2246), SIPS
• Uzaktan yapılandırma: HTTP, HTTPS
• Internet protokolü: IPv4 (RFC0791)
• QoS: DiffServ (RFC2474, RFC2475)
• RTCP
• DHCPv4 (RFC2131)
• DHCP Seçeneği 60: Tedarikçi Kimliği
• DHCP Seçeneği 114
• STUN (RFC3489)
• ICE
• DNS SRV-RR (RFC2782) 
• DTMF (bant içi), RTP yükü 

(RFC4733), SIP-INFO
• Sistem günlüğü
• IEEE 802.1Q VLAN etiketleme 
• HTTP
• HTTPS
• TCP
• UDP 
• RTP 
• LDAP 

Donanım 

Ana Cihazın Boyutu
• 188 mm (U) x 188,5 mm (G) x 36 mm (Y)
• yaklaşık ağırlık: 401 g

Ahize Boyutu
• 181 mm (U) x 45,6 mm (G) x 38,5 mm (Y)
• yaklaşık ağırlık: 108 g

Ayak Boyutu
• 187,5 mm (U) x 156,5 mm (G) x 24,5 mm (Y)
• yaklaşık ağırlık: 306 g

Çevresel koşullar
• Çalışma sıcaklığı: 0° ila +40° C
• Saklama sıcaklığı: -25° ila +70° C
Nispi Nem: 93% yoğuşmasız 

1  Will be activated by software update in 2016
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En iyi tercihiniz.

Gigaset‘in yeni profesyonel serisi iş hayatına isteğe uyarlanmış ve 
iletişimi geliştiren telefon sistemleri sunmaktadır.

Kablolu Ahize ile Ana Cihaz
ürün numarası: S30853-H4003-R101

Aksesuarlar:
•  Maxwell Serisi Güç Adaptörü EU 

ürün numarası L36280-Z4-X765
•  Maxwell 3 Duvara Montaj Aparatı 

ürün numarası: S30853-H4032-R101


