Gigaset Maxwell 4
Dokunmatik ekranın ve geleneksel tuşların en
iyi yanlarını bir araya getiriyor
Esnek bir iletişim için tasarlanan bu yeni profesyonel iş telefonu dokunmatik
bir ekranla 38’e kadar programlanabilir tuşa sahip klasik bir tuş takımını bir
araya getirerek benzersiz bir özgürlük sağlıyor. Kullanıcı dostu bir dokunma
ve kaydırma arayüzüne sahip Maxwell 4, kullanımı kolay arayüzü, HD ses ve
yüksek kaliteli Alman mühendisliği standartlarında üretilmiş ergonomik
tasarımıyla, masa üstü telefonu kullanıcıları ve meşgul resepsiyon görevlileri
için mükemmel seçimdir. İşlevli ve hesaplı Maxwell 4 ideal bir iş arkadaşıdır.
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Dokunmatik ekranda öne çıkan kullanıcı arayüzü
Kolay kullanım için 5 yönlü navigasyon tuşu
6 adede kadar SIP hesabı
Olağanüstü HD ses
Profesyonel eller serbest otomatik provizyon ayarı
2 bağlantı noktası anahtarlı Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Entegre Ethernet Üzerinden Güç PoE
Menü yoluyla Net sağlayıcısı özelliklerinin desteği
1.000 girişli dahili telefon defteri
Çağrı bekletme / Çağrı aktif göstergesi
EHS/DHSG kulaklık bağlantısı
USB 2.0 tip A

Güvenli tasarım
Maxwell 4, her iş görüşmesini gizli tutmak için, Secure RealTime Transport Protocol (SRTP) ve Transport Layer Security
(TLS) protokollerinden yararlanan sektör standardı uçtan uca
şifrelemeyi kullanır. Her birim ayrıca, yetkisiz kullanımı önlemek
için bir dokunma hareket kilidiyle de korunur.

Kolay kullanım
4.3” tam renkli ve yüksek kontrastlı dokunmatik ekran telefonun
tüm özelliklerine ulaşmanızı kolaylaştırdığı gibi, hem masa üstüne
yerleştirildiğinde hem duvara monte edildiğinde arayanların
bilgilerini her açıdan görmenizi sağlar. Maxwell 4, iş arkadaşlarını
aramayı ve çağrı aktarmayı çok hızlandıran bir ekran Busy Lamp Field
(BLF) durumu da vardır.
Ayarlanabilir stand veya duvara montaj
Kullanım kolaylığı, optimum iş iletişim deneyimini sunmak için birden
fazla izleme açısı ve montaj seçeneği sunan esnek stand tasarımıyla
daha da geliştirildi. Üç farklı masa üstü stand pozisyonunun yanı sıra
duvara montaj seçenekleriyle, Maxwell 4 her yer için uygundur.
Eller serbest esneklik
HD ses kalitesinde mikrofonlar ve hoparlörler aracılığıyla sorunsuz
çağrı yönetme ve telekonferans özellikleriyle meşgul iş hayatınıza
uyacak şekilde tasarlandı. Hem USB aracılığıyla kablolu hem de
kablosuz ahizeleri destekleyen Maxwell 4 daha büyük esneklik sağlar.

Gigaset Maxwell 4
Dokunma ve tuşları bir araya getiren profesyonel iş telefonu
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Rehber ve arama yönetimi

4.3“ kapasitif dokunmatik, aydınlatılmış renkli TN Ekran
Çözünürlük: 272 x 480 piksel
Tam tuş takımı (0-9, *, #)
Hızlı kullanım ve durum göstergeleri için 10 işlev tuşu
2 bağlantı noktası anahtarlı Gigabit Ethernet (10/100/1000)
• LAN (PoE) Ağı
• PC - Bilgisayar
RJ9 (2x)
• Kablolu Ahize
• Kablolu Kulaklık
RJ45 (EHS/DHSG)
• EHS/DHSG Kulaklık
USB 2.0 Tip A
• Kulaklık
• Ahizesiz cihaz
• USB girişi
PoE: IEEE 802.3af

Ses Özellikleri
• EHS/DHSG üzerinden kulaklık bağlantısı, standart RJ-9 jak
veya USB
• Genişbant HD ses
• 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, G.729
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Dahili bellekte 100 girişli telefon rehberi
Hızlı arama: karakter veya tam metin
Çevrimiçi Adres Defterleri
LDAP desteği (ağ tabanlı kurumsal telefon rehberi)
Ayarlanabilir ön aramalı
5 kanallı konferans (yerel)
4 paralel hat
Arama süresi, isim, numara ve fotoğraf ekranı
Arama bekletme, aktarma, çağrı tutma, değiştirme, konferans
(katılımlı ve plansız), transfer (katılımsız/katılımlı)
• Gelen aramalar için rehberde çevrimiçi otomatik arama
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BLF (meşgul lambası alanları)
Konferans çağrıları (en fazla 3 kanallı)
Çağrı transferi: kör/katılımsız/katılımlı
Çağrı tutma / reddetme / değiştirme / sürdürme
Geri arama
CLIR
Çağrı bekletme
Manuel çağrı yönlendirme
Çağrı yönlendirme: CFU, CFNR, CFB
Anonim çağrı engelleme
MOH (Müzik bekletme)
Hiç dokunmadan otomatik yapılandırma
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Desteklenen protokoller

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

VoIP protokolü: SIP (RFC3261, RFC2543)
Güvenlik: SRTP (RFC3711), TLS (RFC2246), SIPS
Uzaktan yapılandırma: HTTP, HTTPS
İnternet 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

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

Kapladığı Alan
• 187,5 mm (U) x 156,5 mm (G) x 24,5 mm (Y)
• Yaklaşık ağırlık: 306 g

Garanti
• İki yıl

Çevresel koşullar
• İşletim sıcaklığı: 0° ila +40° C
• İşletim sıcaklığı: -25° ila +70° C
• Bağıl nem: %93 yoğuşmasız

Paketin içindekiler
•
•
•
•
•

Ana cihaz
Ahize
Ahize kablosu
Stand
Güvenlik kitapçığı

Kablolu ahizeli ana cihaz
parça numarası: S30853-H4005-R101

• Maxwell Series PSU EU
parça numarası: L36280-Z4-X765
• Duvara Monte Maxwell 4
parça numarası: S30853-H4032-R101

En doğru tercihiniz.
Gigaset‘in yeni profesyonel serisi, işletmelere uygun, iletişimi
güçlendiren telefon sistemleri sunar. Daha fazlasını keşfedin!
Gigaset temsilciniz ile irtibat kurun veya gigasetpro.com sitesini
ziyaret edin.
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