Nazwa

Zdjęcie

Funkcje



OpenStage 10






OpenStage 15






OpenStage 30




3 stałe klawisze funkcyjne z czerwonymi
diodami LED
8 klawiszy z funkcją dowolnego
programowania z czerwonymi diodami
LED (możliwość rozbudowy przy pomocy
Modułu Klawiatury)
Oznakowanie klawiszy paskami papieru
Klawisze kontrolne +/-3 klawisze
nawigacyjne

8 stałych klawiszy funkcyjnych (częsciowo
wyposazone w czerwone diody LED)
8 klawiszy z funkcją dowolnego
programowania z czerwonymi diodami
LED
oznakowanie klawiszy paskami papieru,
Klawisze kontrolne +/-3 klawisze
nawigacyjne
3 klawisze nawigacyjne

8 stałych klawiszy funkcyjnych (częściowo
wyposażonych w czerwone diody LED)
 6 dowolnie programowanych
oznakowanych bez użycia papieru
klawiszy czuciowych wyposażonych w
czerwone diody LED
 Klawisze kontrolne +/-5 kierunków
nawigacji
 Uchylny podświetlany wyświetlacz graficzny, 6-wierszowy, monochromatyczny
 Optyczne powiadomienie o połączeniu


OpenStage 40

3 klawisze z funkcją dowolnego
programowania z czerwonymi diodami
LED
Klawisz głośnika z czerwoną diodą LED
Klawisze kontrolne +/-

Nazwa

Zdjęcie

Funkcje
6 stałych klawiszy funkcyjnych (częściowo
wyposażonychw niebieskie diody LED)
 8 dowolnie programowanych
oznakowanych bez użycia papieru
klawiszy czuciowych wyposażonych w
niebieskie diody LED
 6 klawiszy trybu (klawisze dotykowoczuciowe, podświetlane), wyposażo-nych
w niebieskie lub niebiesko-białe
 diody LED (np. do uruchamiania aplikacji).
 System TouchSlider do regulacji głośności,
wyposażony w niebieskie lub białe diody
LED
 System nawigacji TouchGuide


OpenStage 60





Optipoint 500
STANDARD





8 programowalnych klawiszy z diodami
LED
 - Klawiatura numeryczna z 12 klawiszami
 - 2 klawisze głośności (plus/minus) do
ustawiania głośności dzwonka, jego tonu
oraz sygnału ostrzegawczego i kontrastu
wyświetlacza
 - Głośne słuchanie, wybieranie numeru
przy odłożonej słuchawce
 - Możliwość montażu na ścianie


Optipoint 500
ENTRY

12 programowalnych klawiszy z diodami
LED
- Klawiatura numeryczna z 12 klawiszami
- 2 klawisze głośności (plus/minus) do
ustawiania głośności dzwonka, jego tonu
oraz sygnału ostrzegawczego i kontrastu
wyświetlacza
- Możliwość prowadzenia rozmowy przy
odłożonej słuchawce (pełen duplex z
kompensacją echa)
- Możliwość podłączenia 1adaptera
- Zintegrowany Interfejs USB 1.1

Nazwa

OpenScape
DECT Phone S5

OpenScape
DECT Phone S4

Zdjęcie

Funkcje

Podświetlany graficzny wyświetlacz
Wyświetlacz TFT 128 x 160 65k kolorowy
Możliwość ustawienia motywu oraz
wygaszacza ekranu
 Duża czcionka
 Konfigurowany czas przechodzenia w stan
czuwania




książka telefoniczna na 500 wpisów,
kolorowy wyświetlacz 1.8",
podświetlana klawiatura,
tryb nocny,
alarm,
kalendarz,
dzwonki polifoniczne,
menu w j. polskim,
 tryb głośnomówiący,









 kolorowy wyświetlacz 128x160 p., 65k

Siemens Gigaset
S3

kolorów,
podświetlana klawiatura,
Bluetooth,
słuchawka głośnomówiąca,
książka telefoniczna na 250 wpisów,
automatyczne powtarzanie numeru
identyfikacja rozmówcy CLIP,
alarm i terminarz
babyfon
złącze zestawu słuchawkowego (typu
jack 2.5 mm),
 blokada słuchawki poprzez kod PIN.











 podświetlany, kolorowy wyświetlacz
(65.000 kolorów, 128x128 pikseli),

Siemens Gigaset
SL3

 podświetlana klawiatura,
 książka telefoniczna na 250 wpisów,
 dostęp do LDAP telephone database
(HiPath Cordless Office), HiPath Manager
is (HiPath Cordless Enterprise),
 lista połączeń (20 numerów)
 automatyczny redial

Nazwa

Zdjęcie

Funkcje
 system głośnomówiący,
 identyfikacja rozmówcy,
- Bluetooth® ,

Kolorowy wyświetlacz i podświetlana
klawiatura.
Wyświetlacz: 5 linii, 101x80 pikseli, kolorowy
 Książka telefoniczna: pojemność 200
wpisów
 Szybkie wybieranie: do każdego klawisza
szybkiego wybierania (0, 2-9) można
przypisać: numer z książki telefonicznej
 Tryb głośnomówiący
 Blokada klawiatury
 Wyłączenie słuchawki
 Melodie dzwonka: 3 dzwonki klasyczne,
 Budzik:
 Terminarz: możliwość ustawienia pięciu
terminów


Słuchawka DECT
Gigaset S2

Podświetlany graficzny wyświetlacz (128 x
160 pikseli, 65 k kolorów)
 Wygaszacz ekranu, obiekty clipart i dźwięki
 Do 12 godzin rozmów
 Do 170 godzin czuwania
 Książka telefoniczna: do 250 numerów i
nazw dla wszystkich, wybieranie głosowe
30 wpisów
 Administracja słuchawką za
pośrednictwem PC
 Slim-Lumberg interfejs
 Interfejs Bluetooth
 Alarm wibracyjny


Słuchawka DECT
Gigaset SL2

