Gigaset Maxwell 10S
Tarihte ticari iletişimin bir sonraki dönem başladı.
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Maxwell, iletişim ve interaktifliği başka hiçbir ofis telefonunda bulamayacağınız
fonksiyonlarla birleştiriyor - üstelik keyifle kullanılabilen tek bir cihazda. Güçlü
uygulamalar sayesinde telefon kullanım fonksiyonlarını ve içeriklerini
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interaktif bir şekilde yaşayabilirsiniz
ve veri tabanlarına 3way3way
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kolayca erişebilirsiniz. Tüm bu özellikler Maxwell 10S‘u çalışma masanızda
güçlü bir partner haline getiriyor.
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Önemli performans özellikleri:
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• 10,1“-HD dokunmatik ekran ve eşsiz kullanıcı arayüzü
• Kablosuz veya kablolu ahize, hem sol hem sağ elini kullananlar için
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• EnLicenses
fazla 12 SIP hesabı
• Android 5.1 platformu
• Entegre HD kamera (720p), 1080p‘ye kadar harici kamera
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• Ön tarafta entegre mikrofon
• 3 hoparlör – Bass + 2 Tweeter
• Google Play-Store™‘den ticari uygulamalara açık sistem
• Entegre WLAN-Client, Bluetooth® ve DECT
• Otomatik konfigürasyonlu profesyonel donanım
• 2 Port Switch‘li Gigabit ethernet (10/100/1000)
• Power over Ethernet (PoE) entegre
• 10.000 kayıtlı dahili telefon defteri
• Cloud bazlı telefon defterlerine erişim (Google irtibatları,
LDAP, MS Exchange, XML)
• FCC4‘e göre kulaklıklarla (HAC) uyumludur
Maxwell size ilham verecek
Maxwell, iletişim ve interaktifliği başka hiçbir büro telefonunda
bulamayacağınız fonksiyonlarla birleştiriyor. Masanızdan video
konferans yapmak, günlük ihtiyaçlarınız olan arama aktarma, arama
bekletme ve telekonferans yapma kadar kolay ve hızlı. İlla ki herkes
bir kere şu duruma düşmüştür: iş arkadaşlarınızla telefon konferansı
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yapıyorsunuz,
dışarıdan bir kişiyi daha konferansa eklemeniz gerekiyor ve bir
Calls
calls
kişi de daha sonra konferansa ekleyebilmek için beklemeye almanız gereki
yor. Peki sizce bu katılımcılardan birinin hattan düşme ihtimali sizce ne kadar
yüksek? Maxwell 10S‘da sürükle & bırak özelliğiyle tek bir parmak hareketiyle
Vibracall
istediğiniz kişileri konferansa ya da beklemeye alabilirsiniz, bu şekilde stresli
anlardan kesin olarak kurtulabilirsiniz.

İşe yarayan bir platform
WiFi
Maxwell,
Android 5.1 kullanıyor. Bu sürümde alarm fonksiyonları, Widget‘ler
ve sürükle & bırak özelliğiyle rahatça ayarlayabileceğiniz uyumlu bir
açılış ekranı bulunuyor. Ayrıca kontrol hareketi işlevi de geliştirildi. Artık
parmağınızı cihazınızın üst sol ekran bölümünde sürükleyerek mesaj barını
açabilirsiniz. Parmağınızı sağa doğru çektiğinizde genel sistem ayarlarının
yer aldığı ekran açılır.
Size özel iş uygulamaları
Uygulamalar size ve ekibinize daha hızlı ve daha akıllıca çalışma imkanı
verecek, çünkü tüm şirketler ve ekipler her yerden birlikte çalışabilecek.
Bu nedenle Maxwell bir dizi önceden ayarlanmış uygulama ile gönderilir,
bu şekilde iş amaçlı telefon görüşmeleri daha kolay yapılabilir. Bunun
dışında gelişmiş Android işletim sistemi sayesinde çok sayıda faydalı
uygulamalara erişebilir ve bu şekilde kullanım kapsamını genişletebilirsiniz;
burada sadece birkaç tanesine yer verilmiştir, çünkü sınırsız sayıda uygulama bulunmaktadır.
• E-posta
• Microsoft office™ belgelerin düzenleme
• Üçüncü sağlayıcıların video konferansı, örn. Polycom®
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Teknik veriler:
Ekran ve kullanıcı arayüzü
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10,1“-HD dokunmatik ekran (16:10)
Çözünürlük: 1280 x 800
Multi-Touch ekran
Ayarlanabilen arka fon resimleri: Logolar, animasyonlar vs.
İşletim sistemi Android 5.1
Android-Widget‘ler
Daydream Ekran koruyucu
Analog/dijital saatler ve çok daha fazlası
Çok sayıda dil desteği

Telefon defteri ve aramaları yönetme
• D
 ahili hafızada 10.000 resimli vCard kayıt kapasiteli telefon
defteri
• vCard kayıtları: Resim, tam isim, telefon numarası, sembollü
telefon numarası türü, e-posta adresi, Web sitesi, faks, meslek,
şirket, adres, il, ülke, posta kodu, doğum tarihi, notlar
• Hızlı arama: Karakterle veya tam metinle
• Resimli tarayıcı
• Akıllı ayırma işlemi (Alfabetik, şirkete veya kullanım
sıklığına göre)
• Çevirim içi adres defterleri (Google Contacts,
MS Exchange, XML)
• LDAP desteği (ağ bazlı firma telefon defteri)
• otomatik çevirim içi arama
• Arayanın resmiyle arayan göstergesi
• Düzenlenebilen blok seçimi
• Arama kayıt tuşu: WAV şeklinde kaydeder
• Konuşma kayıtlarının listesi (maksimum 100)

•
•
•
•

Aynı anda, maks. 5 katılımcı ile telefon konferansları (lokal)
Ayrı arayan numarası aktarımlı 12 paralel hat
Maks. 12 web bazlı sesli mesaj hesabı
Sürükle&bırak kullanım şekli ile sezgisel arama yönetimi (arama
bekletme, aktarma, konferans, konuşma aktarma vs. için)
• Konuşma süresi göstergesi, isim, telefon numarası ve resim
göstergesi
• Tıklama, arama yönlendirme, arama bekletme, aktarma,
konferans (refakatli ve münferit durum için), konuşma
yönlendirme (refakatli ve kör yönlendirme)

Ses fonksiyonları
• En iyi ses kalitesi için 3 hoparlör (Bass + 2 Tweeter)
• Ön tarafta entegre mikrofon
• DECT, Bluetooth®, USB, Electronic Hook Switch (EHS) üzerinden
kulaklık bağlantısı / dijital kulaklık /konuşma aygıtı (DHSG) veya
standart - RJ-9 soketi
• TIA/EIA-920 HDSP™, G.722‘ye göre„Geniş bant kalitesinde
HD-Sound
• Harika tam dubleks ses kalitesinde eller serbest konuşma: baz
istasyonunda ekstra büyük ses refleks kutusu
• Ayarlanabilen ses seviyesi: Hoparlör, kablolu ahize ve kulaklık
• Birkaç aramayı aynı anda yönetme

Görüntü fonksiyonları
•
•
•
•
•

Üst ön tarafa entegre video kamera (durum LED‘i ile)
HD-Video 720p/30fps
2 katılımcı ile HD kalitesinde görüntülü konferans (720p)
1080p‘ye kadar harici USB kamera desteği
Micro-HDMI üzerinden harici ekran desteği
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Kablosuz ahize
• Geniş bantlı TIA920
• DECT CAT IQ/GAP (+geniş bant)
• 100 m‘ye varan kapsama alanı (açık alanda)
• 30 m‘ye varan kapsama alanı (kapalı alanda)
• Manyetik tutucu
• Li-Ion pil
• Ses seviyesi ayar tuşları
• Aç/kapat-arama kabul/arama ret tuşları
• Konuşma süresi: 8 saatten fazla
• Çeşitli tasarımlarda alınabilir
Kablolu ahize
• Geniş bantlı TIA920
• Manyetik tutucu
• RJ9 bağlantısı

Maxwell 10S şu bağlantılara
sahiptir:
LAN (PoE ile)
• Ağ/Gateway/Switch
WLAN
• 802.11 b/g/n - Client modu
LAN
• Bilgisayar
RJ9 (2x)
• Kablolu kulaklık
• Kablolu mobil alet
RJ45 (EHS/DHSG)
• EHS/DHSG kulaklık
Bluetooth® (A2DP, PBAP, HID, AVRCP,
HFP, HSP, IOPT, OPP)
• Kulaklık
• Mouse
• Klavye
DECT
• El cihazı
• CAT-iq/GAP kulaklık
USB 2.0 (2x)
• Kulaklık
• Eller serbest konuşma aygıtı
• Webcam
• Klavye
• USB aygıtı
Micro-HDMI
• TV
• Projektör
• Ekran
Micro SD
• Micro SD kart (32 GB‘a kadar)

Telefon /PBX fonksiyonları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Görüntülü telefon
BLF (meşgul lambaları)
Ağdan arama kabul
Konferans görüşme (maks. 5 katılımcı ile)
Konuşma yönlendirme: sormadan/
sorarak/ilk başta sorarak
Arama bekletme (birkaç katılımcı)
Arama ret
Arama aktarma
Arama sürdürme
Geri arama
CLIR
Tıklama

•
•
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•
•
•

Manuel arama yönlendirme
Konuşma yönlendirme: CFU, CFnR, CFB
Bilinmeyen telefon numarası engelleme
MoH (bekleme müziği)
Arayan listesi
DnD (sessiz)
CCBS (meşgul durumunda otomatik geri
arama)
• Konuşma duraksatma
• Meşgul sonrası geri arama
• Konuşmaya devam (lokal ve sunucu
üzerinde)
• otomatik konfigürasyon
• otomatik yazılım güncellemeleri
• Çevirim içi telefon defterler
• LDAP
Elektrik beslemesi
• PoE veya ürünle birlikte gönderilen adaptör

PBX Uyumluluğu
•
•
•
•
•

Broadsoft
Asterisk
Gigaset
Starface
Sipgate Team

Gigaset T440/T640 pro ile kombine
özel fonksiyonlar
Şunlar için merkezi telefon sistemleri
kontrollü veri tabanı ve işlevsellik
• Adres defteri
• Arayan listesi
• FAX listesi
• Optik sesli mesaj göstergesi
• BLF listesi
• Arama yönlendirme ayarları
• CCBS (meşgul durumunda otomatik geri
arama)
• DnD (sessiz)
Şunlara hızlı erişim
• Konuşma aktarma
• Grup kaydı/kayıt silme
• Modül aktivasyonu
• Konuşma duraksatma
• Hemen arama
• Numara göstergesi
Elektrik beslemesi
• PoE veya ürünle birlikte gönderilen adaptör
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QuadCore 1,0 GHz işlemci
16GB Flaş Hafıza
2GB DDR3 RAM
VoIP protokolü: SIP (RFC3261, RFC2543)
Güvenlik: SRTP (RFC3711), TLS (RFC2246),
SIPS
Codecs G.711 u/a, G.722
Remote konfigürasyon: HTTP, HTTPS
PoE: IEEE 802.3af, sınıf 3
2-Port-LAN-Switch: 10 MBit, 100 MBit,
1GBit
İnternet protokolü: IPv4 (RFC0791),
IPv6 (RFC2460)
12 VoIP hesabı
QoS: DiffServ (RFC2474, RFC2475)
RTCP
WLAN standartları: IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth®: Sınıf 2, IEEE 802.15.1
DECT: GAP, CAT-iq1.0
DHCP (RFC2131)
STUN (RFC3489)
ICE
VAD (Voice Activity Detection)
CnG (Comfort noise Generation)
DnS SRV (RFC2782)
DTMF (dahili bant), RTP net yük
(RFC4733), SIP BİLGİSİ
Syslog
VLAN tagging
Videocodecs (H.264, H.263+, H263)
Audiocodecs (G.722, G.711, MP3, WMA)
Provisioning (XML, FTP, HTTP(S))
DHCP option 60: VendorID
DHCP option 66: TFTP sunucu teşhisi
SIP
SIPS
TLS
SRTP
HTTP
HTTPS
TCP
UDP
RTP
LDAP

Tarihte ticari iletişimin bir sonraki dönem başladı.

Maxwell 10S Paket 1S30853-H4006-R111
Maxwell 10S önceden monte edilmiş ahize ile
(Kablolu ahize)
İçeriği:
• Maxwell 10S ana cihaz
• Cihazın sol tarafına önceden
kurulmuş ahize tutucusu
• Maxwell kablolu ahize
• Maxwell metal kaide

Ana cihaz

S30853-H4006-R101

Accessories

Maxwell 10S Paket 2S30853-H4006-R121

DECT ahize
Ahşap
S30853-H4020-R121
Deri
S30853-H4020-R111
Plastik
S30853-H4020-R101
Karbon S30853-H4020-R131

İçeriği:
• Maxwell 10S ana cihaz
• Cihazın sol tarafına önceden
kurulmuş el seti tutucusu
• Maxwell DECT ahize
• Maxwell metal kaide

Ana cihaz ebatları
269 mm x 189 mm x 32 mm
Yakl. toplam ağırlık: 898 g

Kablolu ahize
S30853-H4010-R101

Ahize ebatları
44 mm x 181 mm x 32 mm
Yakl. toplam ağırlık: 136 g

Metal kaide
S30853-H4031-R101

Duvara montaj seti
S30853-H4030-R101

Bu, yaptığınız en iyi tercihtir.
Gigaset‘in yeni profesyonel serisi, işletmelere uygun, iletişimi
güçlendirentelefon sistemleri sunar. Daha Fazlasını Keşfedin
Gigaset temsilciniz ile irtibat kurun veya gigasetpro.com
sitesini ziyaret edin.

Metal kaide ebatları
271 mm x 25 mm x 156 mm
Yakl. toplam ağırlık: 1.150 g
Çevre şartları
İşletim sıcaklığı: +5° ila +45° C
Depolama sıcaklığı -25° ila +70° C
Bağıl nem: -%93 – % (40) yoğuşmasız
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Maxwell 10S önceden monte edilmiş ahize ile (DECT ahize)

