SL750H PRO
Mały rozmiar, gigantyczne ułatwienie dla
komunikacji biznesowej.
Model SL750H PRO jest nie tylko mniejszy - jest po prostu lepszy pod każdym względem. Pierwszą rzeczą,
jaką zauważasz, gdy bierzesz słuchawkę do ręki, jest to, jak dobrze się ją trzyma: jest szersza, znacznie cieńsza
i bardziej elegancka. Jest ona wyposażona w wiele funkcji Gigaset pro dla biznesu i posiada dodatkowo
Bluetooth, dzwonek wibracyjny oraz różne profile dźwięku. Pozwala to na skonfigurowanie telefonu w taki
sposób, by dokładnie pasował do Twoich osobistych potrzeb w określonej sytuacji. Port micro-USB sprawia, że
urządzenie SL750H PRO jest gotowe do dalszych aktualizacji oprogramowania, by było ono kompatybilne z
sieciami DECT Gigaset pro. Dzięki temu słuchawka ta może w idealny sposób współpracować z systemami
N720 IP z wieloma stacjami bazowymi oraz N510 IP z jedną stacją bazową Gigaset pro. W taki sam sposób
może ona również zostać podłączona do innych stacji bazowych kompatybilnych z GAP, zarówno w
systemach z jedną, jak i wieloma stacjami bazowymi. Słuchawka jest odporna na zarysowania i działanie
środków dezynfekujących dzięki gładkiej powierzchni wykonanej z wysokiej jakości polimerów, idealnie
scalonej z nowym wyświetlaczem o przekątnej 2,4 cala. Tak powstaje jedna, trwała forma, w której aparat
wraz z oprogramowaniem tworzy w idealnej równowadze urządzenie klasy SL nowej generacji, które
wyróżnia się pod każdym względem.
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Najważniejsze funkcje urządzenia:
• D
 uży, kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 2,4” z
nowoczesnym interfejsem użytkownika
• Maksymalny czas rozmów do 12 godzin Urządzenie
wspomaga codzienną pracę bez doładowywania.
• Łatwa instalacja Wystarczy rozpakować, podłączyć i już
można rozmawiać.
• Profile ustawień dźwięku: osobisty, cichy i głośny
• Zestaw głośnomówiący z doskonałą jakością dźwięku HDSP/
CAT-IQ 2.0 i wyższą maksymalną głośnością
• Pełna kompatybilność z systemami z jedną stacją bazową
Gigaset N510 oraz z wieloma stacjami bazowymi N720 DECT IP
• Nowoczesne wzornictwo o wygodnym rozmiarze i proporcjach
• Lokalna książka telefoniczna (do 500 wpisów vCard) z
możliwością wyszukiwania oraz dostęp do książek sieciowych
za pośrednictwem PBX (XML, LDAP)
• Obsługa funkcji dostawcy sieci za pośrednictwem menu
• Dzwonek wibracyjny
• Tryb cichego ładowania w trakcie dzwonienia
• Połączenie ze słuchawką przez Bluetooth® lub złącze jack 2,5 mm
• Łatwa wymiana danych przez Bluetooth lub micro-USB
• Blokada klawiatury chroniona kodem PIN dla optymalnego
bezpieczeństwa
• Ładowanie akumulatorów przez dowolne złącze micro-USB
• Odporność na zarysowania i środki dezynfekujące
• Szersza, znacznie cieńsza i bardziej elegancka słuchawka
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System z wieloma stacjami bazowymi z roamingiem i
przekazywaniem rozmów
Urządzenie SL750H PRO jest w pełni kompatybilne z systemami N720 IP z
wieloma stacjami bazowymi oraz z N510 IP jedną stacją bazową Gigaset
pro. Możliwość poruszania się po biurze oraz w jego bezpośrednim
otoczeniu w trakcie rozmowy telefonicznej jest wyjątkowym doświad
czeniem. Możesz cieszyć się wygodą i komfortem, jakiego oczekujesz od
urządzenia Gigaset pro: rozmawiasz, a satelity i stacje bazowe Gigaset pro
zapewniają Ci połączenie o niezwykłej jakości dźwięku. Satelity i stacje
bazowe Gigaset pro gwarantują, że połączenie będzie zawsze realizowane
bez zakłóceń.
Odporność na zarysowania i środki dezynfekujące
Słuchawka jest wykonana z wysokiej jakości polimeru. Jej powierzchnia
pokryta jest unikatową, odporną na zarysowania powłoką. To chroni ją
przed powstawaniem rys w trakcie codziennego użytkowania. Powłoka
ta zabezpiecza również słuchawkę przed działaniem najpopularniejszych
środków dezynfekujących, pozwalając na jej prawidłowe czyszczenie w
przypadku przestrzeni związanych z opieką zdrowotną.
Jeszcze większa przyjemność z rozmów telefonicznych dzięki
dźwiękowi HD
Udoskonalona akustyka technologii głośników Gigaset pro wynosi
jakość dźwięku na jeszcze wyższy poziom w trybie głośnomówiącym.
Użytkownik doświadcza jeszcze lepszej wyrazistości dźwięku, co nadaje
rozmowie nową, dynamiczną jakość HD. Wgrane i klasyczne dźwięki
dzwonka brzmią jeszcze bardziej imponująco i wyraźnie. I wreszcie,
jako dopełnienie systemu audio w urządzeniu, poziom głośności
odpowiadający danej sytuacji biznesowej reguluje się przy pomocy
zaledwie jednego przycisku za pośrednictwem profili ustawień dźwięku.

BECAUSE IT ’S YOUR BUSINESS.

SL750H PRO
Mały rozmiar, gigantyczne ułatwienie dla komunikacji biznesowej.
Dane techniczne:
Interfejs użytkownika
• P
 odświetlany, graficzny wyświetlacz kolorowy TFT QVGA o
przekątnej 2,4“, rozdzielczości 240 x 320 pikseli i z maksymalnie
8 liniami oraz 65 000 kolorów
• Intuicyjny, nowoczesny interfejs użytkownika z ikonami,
klawiszami wyświetlacza, pięciokierunkowym przyciskiem
nawigacyjnym oraz klawiszami funkcyjnymi

Książka telefoniczna i wybieranie numerów
• Książka telefoniczna do 500 wpisów vCard
• Wpisy vCard: imię i nazwisko, trzy numery, adres e-mail,
przypominanie o datach, dźwięki VIP oraz obrazek kontaktu
• Dostęp do PBX z wyszukiwaniem (LDAP i XML) 1
• Wyszukiwanie w publicznej książce telefonicznej online przy
pomocy automatycznego szukania 1
• 3 oddzielne listy połączeń (nieodebranych/przychodzących/
wychodzących) z 20 pozycjami na każdej liście wraz z funkcją
CLIP/CNIP oraz informacją o dacie i godzinie 1
• Ponowne wybieranie 20 ostatnich wprowadzonych numerów
• Przyciski szybkiego wybierania (przyciski programowe,
9 przycisków numerycznych)
• Przycisk wyciszania, blokowania oraz przycisk flash
• Funkcja automatycznego ponownego wybierania

Komunikacja

Odbieranie połączeń
• W
 yświetlanie numeru dzwoniącego przy pomocy funkcji CLIP,
obrazka CLIP oraz funkcji CNIP 1
• Indywidualne dźwięki dzwonków dla kontaktów VIP oraz
numerów wewnętrznych
• Anonimowe wyciszanie połączenia 1
• Dzwonek wibracyjny

Połączenia nieodebrane
• S ygnalizacja na wyświetlaczu oraz za pomocą podświetlanego
wskaźnika wiadomości oczekującej
• Lista maksymalnie 20 połączeń nieodebranych ze wskazaniem
numeru 1
• Lokalna lista połączeń nieodebranych za systemami z jedną i
wieloma stacjami bazowymi strony trzeciej z GAP (1)
• Bezpośrednie wybieranie z listy nieodebranych połączeń

Dźwięk
•
•
•
•

Dźwięk HD z obsługą HDSP™/CAT-IQ 2.0
Tryb głośnomówiący z doskonałą jakością dźwięku
Przyciski boczne do łatwego dopasowywania poziomu dźwięku
22 melodie dzwonków do wyboru z 5 poziomami głośności i
opcją narastającą
• Możliwość wyboru profili dźwięków (osobisty, cichy i głośny)
• Obsługa słuchawki przy pomocy Bluetooth lub złącza jack 2,5-mm

Klawiatura
• Podświetlana i odporna na zarysowania
• Przycisk wiadomości oczekującej z migającą diodą LED
• Przycisk profili do bezpośredniego uruchamiania profilu
osobistego, cichego i głośnego
• Blokada klawiatury (klawisz #) chroniona kodem PIN

Funkcje dodatkowe
•
•
•
•

Organizer z kalendarzem i funkcją przypominania
Czytnik e-maili 1
Serwisy informacyjne 1
Wygaszacz ekranu (obrazek, pokaz slajdów, zegar, serwis
informacyjny) 1
• Ładowanie baterii również w trybie wyłączonego zasilania
• Ostrzeżenia dźwiękowe w przypadku wykrycia zerwania
łączności z systemem DECT i na odwrót
• Tryb cichego ładowania w trakcie dzwonienia przy pomocy
innego telefonu zarejestrowanego na tego samego
użytkownika

Oprogramowanie Gigaset QuickSync‘

Czas działania

 programowanie do bezpłatnego pobrania dla systemów
O
Windows i OSX. Połączenie za pośrednictwem micro-USB
lub Bluetooth®.
• Synchronizacja zestawu słuchawkowego z Microsoft Outlook®
• Możliwość wgrywania obrazków dla kontaktów/obrazków
wygaszacza ekranu
• Wgrywanie dzwonków z komputera na słuchawkę
• Aktualizacje wbudowanego oprogramowania
• Funkcja CTI (Computer telephony integration, system
integrowania telefonu z komputerem):
• Bezpośrednie wybieranie kontaktów z Microsoft Outlook®
• Wyświetlanie połączeń przychodzących na komputerze zarówno w systemie Windows, jak i OSX

• Maksymalny czas rozmów do 12 godzin
• Maksymalny czas czuwania do 250 godzin

Kompatybilność

Zawartość opakowania

• Zoptymalizowana i zalecana dla:
• Systemów z jedną stacją bazową Gigaset pro - np. N510IP PRO
• Systemów z wieloma stacjami bazowymi Gigaset pro - np.
N720IP PRO
• Stacji bazowych DECT kompatybilnych z GAP (systemy z jedną
i wieloma stacjami bazowymi)

1 słuchawka (SL750H PRO)
1 obudowa baterii
1 mocowanie do paska
1 bateria litowo-jonowa
1 ładowarka do słuchawki
1 instrukcja obsługi

Wymiary
•
•
•
•

Słuchawka: 130 x 51 x 19 mm
Ładowarka: 70 x 58 x 29 mm
Opakowanie: 224 x 166 x 60 mm
Łączna waga całego zestawu: ok. 347 g

Wymogi dotyczące warunków otoczenia
• Temperatura działania: od +5 do +45°C
• Temperatura przechowywania od -15 do +60°C
• Wilgotność względna od 20% do 75%, brak kondensacji

Interfejsy
• DECT
• Bluetooth®
• Słuchawka Bluetooth® (profil głośnomówiący i słuchawkowy)
• Wymiana danych oraz aktualizacje oprogramowania
wbudowanego z Gigaset QuickSync
• Wymiana wpisów vCard z telefonami komórkowymi
• Port micro-USB
• Funkcja ładowania
• Wymiana danych oraz aktualizacje oprogramowania
wbudowanego z Gigaset QuickSync
• Złącze 2,5 mm do słuchawki

Zasięg DECT
• Zasięg wewnątrz: do 50 metrów
• Zasięg na zewnątrz: do 300 metrów

Przyjazność dla środowiska
• N
 awet do 60% mniejsze zużycie energii dzięki
energooszczędnemu zasilaniu

1) Country, network and base station dependent
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Nowa linia profesjonalnych produktów Gigaset zapewnia
firmom skrojone na miarę systemy telefoniczne wspomagające
komunikację. Odkryj więcej! gigasetpro.com
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To najlepszy wybór.

