R650H PRO
Zorlu koşullarda Profesyonel İletişim.
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Dış mekanda veya tozlu, ıslak ve diğer zorlu ortamlarda çalışırken, R650H, tüm gün ticari
kullanım için onu ideal araç haline getiren onaylı 65 Giriş Koruma kodu (IP65) ve darbeye
dayanıklı kauçuk muhafaza ile mükemmel bir yardımcıdır. R650H, uzatılmış pil ömrü,
sorunsuz dolaşım ve çok hücreli ortamlarda konuşma esnasında kesintisiz aktarma
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1,8” TFT aydınlatmalı ekran üzerinde yeni nesil kullanıcı arayüzü
Çağrı sırasında
USBses seviyesi
Vibracall ayarı için yan tuşlar
14 saate kadar konuşma süresi
Cep feneri LED‘i üzerinden görsel çağrı sinyali
İç mekan, dış mekan ve kişisel kullanım için profiller
Yüksek
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Ses/CAT-IQ
2.0 ses kalitesi ile eller serbest
Internet
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access
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Gigaset N510 IP Tek ve N720 IP Çok Hücreli sistemler ile
tam uyumluluk
PBX (XML, LDAP) yoluyla 200‘e kadar vCard ve kurumsal
telefon defteri ile aranabilir yerel telefon defteri
Titreşimli uyarı
Paralel çalma sırasında sessiz şarj cihazı modu
2,5 mm jak yoluyla kulaklık bağlantısı
Optimum hat güvenliği için PIN korumalı tuş kilidi
Kablosuz yazılım güncellemesi desteği ile kolay güncelleme
Menü yoluyla Net sağlayıcısı özelliklerinin desteği
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Darbeye, toza ve suya dayanıklı
Gigaset R650H, zararlı görmeden herhangi bir yönden cihaza
gelen suya karşı korurken toz geçirmez olmasını sağlayan IP65
kodu ile neredeyse her şey için hazırdır.
Dolaşım ve devretme ile çok hücreli
R650H Gigaset N720 IP Çok Hücreli ve N510 IP Tek Hücreli sistemleri
ile sorunsuz uyumluluk sunar, ofiste, üretim ortamında veya depoda
ve çevresinde kesintisiz olarak inanılmaz ses kalitesi ve mobilite
sağlar.
Mükemmel bir kavrayış için kaymama özelliği
Zorlu ortamlar için tasarlanan kauçuk kaplama yüzey, düşük ışıklı
durumlar için aydınlatılmış panel ve eldiven ve başka koruyucu
donanım giyerken çalıştırmak için tıklamaya tepkisel tuşları ile
sağlamlaştırılmış ve daha kalın bir ahizenin parçası olarak sağlam
bir kavrama sağlar.
CAT-iq 2.0 onayı
Gigaset pro ürün yelpazesinde ortak olarak, R650H CAT-iq 2.0
standardı için onaylıdır. Yüksek Tanımlı (HD) ses, gelişmiş çağrı listeleri,
PIN korumalı tuş kilidi ve N510 tekli veya N720 çok hücreli sistemler
ile kullanıldığında sessiz şarj etme özelliklerini sağlar.
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Teknik veri:

Çağrıları alma

Kullanıcı arayüzü
• Aydınlatmalı 1,8” grafik renkli ekran. 128x160 piksel, 6 satır,
65k rengi destekleyen TFT teknolojisiyle
• Simgeler, ekran tuşları, dört yönlü navigasyon tuşu, işlev
tuşları ile sezgisel, modern kullanıcı arayüzü
• 2 renkli şema ile kullanımı kolay tasarlanmış kullanıcı arayüzü
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CLIP ve CNIP 1 yoluyla gösterilen arayan gösterimi
Ekran ve Nokta LED ışıklı
Seçilebilir VIP girişler için zil tonu
VIP girişler ve dahili arayanlar için bireysel zil melodileri
Gizli çağrı susturma 1
Titreşimli uyarı

Cevapsız çağrılar

Telefon defteri ve arama
• 200‘e kadar vCard girişi ile adres defteri
• vCard girişleri: adı ve soyadı, üç numara, e-posta, tarih
hatırlatıcısı, VIP melodiler ve resimli arayan kimliği
• Jumbo Modu: Arama hazırlığı ve gelen çağrılar için daha büyük
arama yazı tipi sunar
• Arama ile PBX dizini erişimi (LDAP ve XML) 1
• Otomatik arama ile genel çevrimiçi dizin araması 1
• CLIP/CNIP ve saat/tarih ile 60‘a kadar giriş ile çağrı listesi
(cevapsız/gelen/giden) 1
• Girilen son 20 numarayı tekrar arama
• Kısa arama tuşları (yumuşak tuşlar, 9 nümerik tuş)
• Ses kapatma tuşu, tuş kilidi ve flash tuşu
• Otomatik yeniden arama işlevi

• Ekran yoluyla sinyal ve aydınlatmalı mesajı bekletme göstergesi
• Arayan gösterimi ile 20‘ye kadar cevapsız çağrıyı gösteren liste 1
• GAP 1 ile 3. taraf tek ve çok hücreli sistemlerin arkasında yerel
cevapsız çağrı listesi
• Cevapsız çağrı listesini doğrudan arama
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HDSP™/CAT-IQ 2.0‘ı destekleyen HD Ses
Mükemmel ses kalitesi ile eller serbest konuşma
Kolay ses seviyesi ayarı için yan tuşlar
5 ses seviyesi ve artan ses ile 22 seçilebilir zil melodisi
Seçilebilir ses profilleri (kişisel, sessiz ve yüksek)
2,5-mm jak ile kulaklık

Tuş takımı
• Yüksek kaliteli kauçuk malzemeli ergonomik, aydınlatmalı
tuş takımı
• Yanıp sönen LED ile mesaj bekletme tuşu
• Kişisel, sessiz ve yüksek sesli ayarları doğrudan uygulamak
için profil tuşu
• PIN korumalı tuş kilidi (# tuşu)
• Kolay ses seviyesi kontrolü için yan tuş

Bağlantı özelliği

Ek Özellikler
KULAKLIK
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Takvim ve hatırlatıcı işlevlerle ajanda
E-posta Okuyucusu 1
Bilgi hizmetleri 1
Ekran koruyucu (resim, slayt gösterisi, saat, bilgi hizmeti) 1
Güç kapalı durumdayken de pil şarjı
DECT aralığının dışındayken uyarı tonları ve tam tersi
Aynı kullanıcıda kayıtlı diğer telefon ile paralel çalma sırasında
sessiz şarj cihazı modu

IP65 Koruma sınıfı

Çalışma süresi

• Katı parçacık koruması. Toz geçirmez, toz girişi yok; temasa karşı
eksiksiz koruma.
• Sıvı girişi koruması. Su jetleri; herhangi bir yönden kabine doğru
bir nozül (6,3 mm) ile yansıtılan su hiçbir zararlı etkiye sahip
olmaz. Şu koşullar altında testler:
• Test süresi: en az 3 dakika
• Su hacmi: Dakika başına 12,5 litre
• Basınç: 3 m‘lik mesafede 30 kPa

• 14 saate kadar konuşma süresi
• 320 saate kadar bekleme süresi

Uyumluluk

Ambalajın içeriği

• Şunlar için optimize edilmiş ve önerilmektedir:
• Gigaset pro Tek hücreli sistemler - ör. N510IP PRO
• Gigaset pro Çok hücreli sistemler - ör. N720IP PRO
• GAP uyumlu DECT baz istasyonları (tek ve çok hücreli sistemler)
• CAT-iq 2.0
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Arayüzleri
• DECT
• 2,5 mm kulaklık konnektörü

DECT aralığı
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Ahize : 154 x 52 x 30 mm
Ağırlık : 139 g (Piller dahil)
Şarj cihazı : 75 x 74 x 39 mm
Ambalaj : 224 x 166 x 60 mm
Yaklaşık 367 gr satış ambalajı genel ağırlığı

1x ahize (R650H PRO)
1x Kilitleme Diski
1x kemer klipsi
1x pil kapağı
2 x NiMH AAA pil
1x Ahize için şarj cihazı
1x Şarj cihazı için güç kaynağı
1x Güvenlik kitapçığı

Çevresel koşullar

• İç mekan aralığı: 50 metreye kadar
• Dış mekan aralığı: 300 metreye kadar

• +5 ila +45 °C arasında çalışma sıcaklığı
• -20 ila +70 °C arasında saklama sıcaklığı
• %20 ve %90 arasında Bağıl Nem, yoğuşmasız

Yeşil ofis

1 Ülkeye, ağa ve baz istasyonuna bağlı

• Enerji tasarruflu güç kaynağı sayesinde %60‘a kadar daha
az enerji tüketimi

Gigaset‘in yeni profesyonel serisi, işletmelere uygun, iletişimi
güçlendiren telefon sistemleri sunar. Daha Fazlasını Keşfedin
Gigaset temsilciniz ile irtibat kurun veya gigaset.com/pro
sitesini ziyaret edin.
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