DX800A all-in-one
Gigaset DX800A all-in-one to profesjonalny telefon
stacjonarny
Gigaset DX800A all-in-one to profesjonalny telefon
stacjonarny z obsługą wielu linii, przeznaczony dla małych
firm i biur domowych. Bogactwo funkcji, nowoczesny
design i duży, 3,5- calowy kolorowy wyświetlacz TFT
sprawiają, że telefon idealnie sprawdza się w
zastosowaniach biznesowych.

TRZY
AUTOMATYCZNE
SEKRETARKI

TRYB
GŁOŚNOMÓWIĄCY

1000 WPISÓW
W KSIĄŻCE
TELEFONICZNEJ

E-MAIL

SERWISY
INFORMACYJNE

Przegląd funkcji:
• Biurkowy telefon z obsługą wielu linii: analogowej PSTN lub
ISDN oraz VoIP
• Kolorowy wyświetlacz TFT 3,5“ z intuicyjnym interfejsem
użytkownika
• Do 4 rozmów jednoczesnie2
• Wygodny, 5-kierunkowy przycisk nawigacyjny
• Do 10 kont MSN i 6 SIP
• Doskonała jakość dźwięku w jakości HD zarówno dla
rozmów wewnętrznych jak i zewnętrznych
• Funkcja Link2Mobile™ pozwalająca na odbieranie i wykonywanie połączeń przez telefon komórkowy via Bluetooth®
• Ethernet (10/100) z 2-portowym switchem
• Usługi informacyjne w postaci wygaszacza ekranu, np.
pogoda, kanały RSS i inne
• Bezpośrednie wybieranie kontaktów z Microsoft Outlook™
poprzez PC3
• 3 automatyczne sekretarki z łącznym czasem nagrań do 55 minut
• Duża książka telefoniczna z możliwością przechowywania do
1000 wpisów vCard
• Dostęp do książek telefonicznych w lokalnej sieci oraz do
publicznej książki telefonicznej4
• Energooszczędne funkcje ECO
Złącze faxu
Gigaset DX800A wyposażony jest w dedykowany port do podłączenia
faxu. Dzięki temu nie potrzebujesz dodatkowej linii do jego obsługi.

Profesjonalne zarządzanie kontaktami
Z telefonem Gigaset DX800A możesz zarządzać swoimi kontaktami
w profesjonalny sposób. Oprócz książki telefonicznej mieszczącej do
1000 wpisów vCard, masz dostęp do kontaktów z MS Outlook3. Jeśli
szukasz informacji o firmach, Gigaset DX800A oferuje dostęp do książek
telefonicznych online8. Funkcja automatycznego wyszukiwania
sprawia, że poszukiwane informacje znajdziesz naprawdę łatwo.
Pozostawaj w kontakcie
Aż trzy automatyczne sekretarki wbudowane w Gigaset DX800A
oferują łączny czas nagrań do 55 minut. Telefon poinformuje Cię o
nowych nagraniach wiadomością SMS4 lub stosowną informacją
na wyświetlaczu. Co więcej: na automatyczną sekretarkę możesz
nagrywać również swoje rozmowy.
Nieograniczona wolność
Do telefonu Gigaset DX800A możesz podłączyć do 6 słuchawek
bezprzewodowych. Z szerokiej oferty słuchawek dodatkowych Gigaset
z pewnością wybierzesz coś dla siebie i swoich współpracowników.
Obsługa wielu linii pozwala na jednoczesną rozmowę czterech osób.
Link2Mobile™
Funkcja ta pozwala bezprzewodowo połączyć Twój telefon
komórkowy i wykonywać oraz odbierać połączenia GSM z poziomu
telefonu Gigaset DX800A lub jego bezprzewodowych słuchawek.

DX800A all-in-one
Profesjonalne rozwiązanie dla małych firm i biur domowych
Specyfikacja techniczna:

Książka telefoniczna

Audio
• W
 spółpraca z zestawem słuchawkowym Bluetooth® lub
Jack 2,5mm“
• Szerokopasmowy dźwięk HD zgodny z Cat-IQ 1.0
• Tryb głośnomówiący full-duplex z doskonałą jakością dźwięku
(wbudowany głośnik z komorą rezonansową 80 cm3),
aktywowany dedykowanym, podświetlanym przyciskiem
• Regulowana głośność: głośnik, słuchawka przewodowa,
słuchawki i 4 poziomy głośności dzwonka
• Możliwość wgrywania dzwonków MP3
• Współpraca z aparatami słuchowymi (HAC)

Wyświetlacz i interfejs użytkownika
• K olorowy graficzny wyświetlacz TFT 3,5“ (7 linii) o
rozdzielczości 320 x 240 pikseli
• Tryb nocny: wyświetlacz wyposażony w automatyczny
wyłącznik zapewniający oszczędność energii
• Wygaszacz ekranu z możliwością pokazu slajdów, zegara
analogowego lub cyfrowego
• Wsparcie w wielu językach

Komunikacja
ISDN/analog
ISDN/analoog

• Książka telefoniczna mieszcząca do 1000 wpisów vCard
• Wpisy vCard zawierające imię, nazwisko, 3 numery telefonów,
zdjęcie, adres e-mail i datę urodzin
• Szybkie wyszukiwanie w książce: pierwsza litera lub cały tekst
• Sycnhronizacja książki telefonicznej z MS Outlook3 przy użyciu
oprogramowania Gigaset QuickSync
• Dostęp do lokalnej sieciowej książki telefonicznej4
• Funkcja Picture CLIP ze wskazaniem lokalizacji i strefy
czasowej dzwoniącego Link2Mobile™: rozmowy wychodzące i
przychodzące za pośrednictwem telefonu komórkowego
• Wybieranie numerów bezpośrednio z książki MS Outlook3
• Lista 30 nieodebranych połączeń z numerem i godziną
połączenia
• Lista 20 ostatnio wybieranych numerów
• Konferencja trójstronna
• Telefon hybrydowy: do 4 rozmów jednocześnie
(1 analogowa + 3 VoIP, 2 ISDN + 2 VoIP, 4 VoIP)
• Do 3 automatycznych sekretarek
• Wyświetlanie czasu rozmowy, nazwy i numeru
• Automatyczne ponowne wybieranie, wybieranie z listy
połączeń i oddzwanianie w przypadku zajętego numeru
• Wstrzymywanie połączeń (Hold), przekazywanie połączeń
(Call Transfer), przekierowanie połączeń (Call Forwarding)
• Kopiowanie książki telefonicznej między telefonem
stacjonarnym a zalogowanymi słuchawkami
• Kompatybilny z domofonami analogowymi
• Przenoszenie kontaktów z książki telefonicznej pomiędzy stacją
bazową a słuchawkami
• Szybkie wybieranie najważniejszych numerów przy pomocy
klawiszy 2-9

Repeater

6 handsets

Klawiatura
Fax

DSL router

Headset

BT headset

DX800A all in one

Computer

Link2mobile™

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5-kierunkowy przycisk nawigacyjny
6 programowalnych przycisków funkcyjnych
2 klawisze programowalne
Podświetlany klawisz głośnika
Klawisz wyciszania
Podświetlany klawisz MWI
Klawisz ponownego wybierania
Klawisz książki telefonicznej
Klawisz regulacji głośności
Klawisze automatycznej sekretarki

Funkcje dodatkowe

ECO

• P
 ołączenie Link2Mobile™ przez Bluetooth® z telefonem
komórkowym i dzwonienie przez sieć komórkową
• Powiadomienia o e-mailach przychodzących
• Kalendarz z widokiem miesiąca
• Kreator instalacji i konfiguracji
• Centrum informacyjne z treściami online: pogoda, wiadomości,
radio internetowe i inne
• Kreator ustawień VoIP: profil VoIP do pobrania
• 1 złącze analogowe do podłączenia faksu lub domofonu
• Wysyłanie/odbieranie SMS-ów do 640 znaków
• Wsparcie 2 równoległych połączeń Bluetooth®
• Interfejs WEB do łatwej konfiguracji oraz instalacji
• Plug & Play: łatwe uruchamianie

• D
 ezaktywowanie trybu DECT w przypadku braku
zalogowanych słuchawek
• Tryb Non-Disturb: sterowana czasowo dezaktywacja trybu
DECT
• Do 60% niższe zużycie energii5 (energooszczędny zasilacz
impulsowy na wyposażeniu)
• Tryb Eco: ograniczenie mocy transmisji radiowej o 80%
• Tryb Eco+: ograniczenie mocy transmisji radiowej w
trybie czuwania o 100% w stacji bazowej i wszystkich
zalogowanych słuchawkach7
• Płynna redukcja mocy w zależności od odległości między
słuchawką bezprzewodową a stacją bazową
• Możliwość wyłączenia portu FXS
• Tryb nocny: sterowane czasowo wyłączanie wyświetlacza

Automatyczna sekretarka
• Do 3 automatycznych sekretarek
• Trzy automatyczne sekretarki z łącznym czasem nagrań
do 55 minut
• Nasłuchiwanie rozmów przychodzących przy pomocy
stacji bazowej oraz słuchawek
• Automatyczną sekretarkę można w wygodny sposób
obsługiwać przy pomocy klawisza nawigacji lub przy
pomocy 3 klawiszy AM
• Zdefiniowany tekst odpowiedzi
• Sterowane czasowo zmienianie z tekstu odpowiedzi na
tekst wskazówek z możliwością ustawienia
• Zapowiedź daty i godziny nagranej wiadomości
• Wyświetlanie powiadomienia o nowych wiadomościach
na stacji bazowej i słuchawce

Specyfikacja techniczna
• Zintegrowana stacja bazowa DECT
• 1 złącze do podłączenia analogowej linii PSTN lub
ISDN (2 kanały B)
• Złącze faksu
• 2 złącza Ethernet
• Pojemna pamięć flash 32 MB

Wymiary telefonu:
•
•
•
•

168 mm (D) x 263 mm (G) x 108 mm (W)
Masa stacji bazowej: 631g
Optyczny przełącznik widełkowy
Kompatybilny z Mac OS®, wersja 10.4 lub wyższa oraz z
platformami Microsoft Windows®
• Dwuletnia gwarancja

Specyfikacja techniczna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protokół VoIP: SIP (RFC3261, RFC2543)
Codec G.711 u/a, G.722, G.729AB, G.726
2-portowy switch LAN: 10Mbit, 100 Mbit
Protokół internetowy: IPv4 (RFC0791)
6 kont VoIP
Do 4 równoczesnych połączeń zewnętrznych
Automatyczna konfiguracja
POP3 (RFC1939)
QoS: RSVP/DiffServ (RFC2474, RFC2475)
Bluetooth®: Class 2, IEEE 802.15.1, HFP, HSP, OBEX
DECT
DHCP (RFC2131)
STUN (RFC3489)
DTMF (wewnątrzpasmowe), ładunek RTP (RFC4733), SIP-INFO

Zawartość opakowania:
•
•
•
•

1 DX800A
Zasilacz sieciowy
1 kabel telefoniczny, 1 kabel Ethernet
1 CD-ROM z oprogramowaniem Gigaset QuickSync
i pełną instrukcją użytkownika

SL750H PRO

S650H PRO

R650H PRO

Mały rozmiar, gigantyczne ułatwienie
dla komunikacji biznesowej.

Twój osobisty standard
komunikacji w firmie.

• Duży, kolorowy wyświetlacz TFT o
przekątnej 2,4” z nowoczesnym interfejsem
użytkownika
• Maksymalny czas rozmów do 12 godzin
• Łatwa instalacja Wystarczy rozpakować,
podłączyć i już można rozmawiać.
• Zestaw głośnomówiący z doskonałą
jakością dźwięku HDSP/CAT-IQ 2.0 i wyższą
maksymalną głośnością
• Lokalna książka telefoniczna (do 500
wpisów vCard) z możliwością wyszukiwania
oraz dostęp do książek sieciowych za
pośrednictwem PBX (XML, LDAP)
• 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

• Nowoczesny interfejs na wyświetlaczu
1,8” TFT
• Profile ustawień dźwięku: głośny, cichy,
osobisty
• Zestaw głośnomówiący z doskonałą
jakością akustyki HDSP/
• CAT-IQ 2.0 i wyższą maksymalną głośnością
• Lokalna książka telefoniczna (do 500 wpisów
vCard) z możliwością wyszukiwania oraz
dostęp do książek sieciowych (XML, LDAP)
• Alarm wibracyjny
• Obsługa zestawu słuchawkowego
Jack 2,5 mm lub Bluetooth®
• Wymiana danych przez Bluetooth® lub
micro-USB
• Blokada klawiatury chroniona kodem PIN
• Ładowanie akumulatorów również przez
micro-USB
• Odporność na zarysowania i środki
dezynfekcyjne

Kompatybilne słuchawki:
• P
 ełna kompatybilność: SL78H, SL400H, S79H, C59H, SL610H PRO,
S510H PRO, S650H PRO, SL750H PRO, R630H PRO
• Większość funkcji: E49H
• Podstawowa funkcjonalność: słuchawki obsługujące GAP

To najlepszy wybór.
Nowa linia profesjonalnych produktów Gigaset zapewnia
firmom skrojone na miarę systemy telefoniczne wspomagające
komunikację. Odkryj więcej! gigasetpro.com

Wytrzymała i solidna.
• Kolorowy podświetlany wyświetlacz TFT o
przekątnej 1,8“ z nowoczesnym interfejsem
użytkownika
• Boczne przyciski regulacji głośności
• Czas rozmów do 14 godzin
• Wizualna sygnalizacja połączenia
wbudowaną diodą LED
• Profile dźwięku: głośne otoczenie, ciche
otoczenie, osobisty
• Tryb głośnomówiący z dźwiękiem HD /
CAT-IQ 2.0
• Pełna kompatybilność ze stacjami
bazowymi Gigaset N510 IP oraz systemami
wielobazowymi N720 IP
• Lokalna książka telefoniczna na 200 wpisów
vCard z możliwością przeszukiwania, oraz
dostęp do firmowej książki telefonicznej
przez PBX (XML, LDAP)
• Alarm wibracyjny
• Funkcja wyciszenia dzwonka podczas
ładowania
• Złącze zestawu słuchawkowego Jack 2,5
mm
• Blokada klawiatury kodem PIN
• Aktualizacja oprogramowania przez DECT1
• Obsługa usług sieciowych z poziomu menu

1 k onfiguracja w następujących kombinacjach: PSTN + VoIP; ISDN + VoIP
2 3 VoIP + 1 PSTN; 2 VoIP + 2 ISDN; 4 VoIP
3 kompatybilny z MS Outlook 2002 i nowszymi
4 funkcja zależna od kraju/sieci/operatora
5 w porównaniu do tradycyjnych stacji bazowych Gigaset
6 dla wszystkich zarejestrowanych słuchawek – w porównaniu do
wyłączonego trybu ECO oraz telefonów Gigaset nieobsługujących standardu
ECO DECT
7 przy odłożonej słuchawce przewodowej i gdy wszystkie zarejestrowane
słuchawki bezprzewodowe wspierają tryb ECO Plus
8 książki telefoniczne online dostępne dla krajów: D, NL, AT, DK, NO, CH
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