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Produkt:    Ascom d62 
Telefon bezprzewodowy DECT. Zgodny  
z systemem GAP. Testowany  
na platformach DCT1800s, DCT1800GAP, 
 IP-DECT, MD110, MX-ONE, 
BusinessPhone oraz MD Evolution. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wysoka jakość dźwięku 
Idealny dla szpitali, placówek o wysokim 
poziomie bezpieczeństwa oraz przemysłu 
lekkiego 
Intuicyjny interfejs użytkownika 
Funkcja wysyłania i odbierania 
wiadomości interaktywnych z kodem 
kolorów 
Duży, kolorowy wyświetlacz 
Funkcja alarmu i sygnalizowania 
położenia 
Centralne Zarządzanie 
Odporny na wodę i chemiczne środki 
czyszczące 
Możliwość zmiany licencji w miarę 
potrzeby 
Dostępny w wersji z interfejsem 
Bluetooth lub bez 

Zaawansowane funkcje dziś i jutro 

W sytuacjach, gdy skuteczna komunikacja może mieć bezpośredni 

wpływ na bezpieczeństwo lub zdrowie, wielofunkcyjne telefony zgodne 

z najbardziej surowymi standardami są koniecznością, nie luksusowym 

gadżetem. W przypadku pracowników szpitali, placówek o wysokim 

poziomie bezpieczeństwa oraz zakładów przemysłu lekkiego 

wymagania są szczególne. Dlatego wybór odpowiednich telefonów  

i systemów jest niezmiernie ważny. 

Przedstawiamy Ascom d62, zaawansowany telefon wyposażony  

w intuicyjny interfejs użytkownika i duży, kolorowy wyświetlacz. Telefon 

ten zapewnia bezproblemową łączność ze współpracownikami  

i systemami, a przy tym wymaga mniejszych nakładów pracy w związku 

z obsługą i zarządzaniem dzięki zastosowaniu inteligentnych 

rozwiązań, takich jak funkcja Centralnego Zarządzania. To proste  

w obsłudze urządzenie oferuje zaawansowane funkcje komunikacyjne 

oraz zabezpieczające, które gwarantują, że niewiele znaczące 

zdarzenia nie przerodzą się w poważne problemy. 
 
Potężne narzędzie do konkretnych zastosowań 

Projekt telefonu d62 charakteryzuje troska o użytkownika  

— jego czas i pieniądze, a także zdrowie. Dbałość ta przejawia się  

w doborze funkcji: użytkownicy mają bezpośredni dostęp do centralnie 

aktualizowanej książki telefonicznej, a w intuicyjnym menu mogą 

szybko znaleźć kody centrali PBX. Programowalne przyciski 

umożliwiają łatwy dostęp do tych oraz wielu innych przydatnych opcji. 

ASCOM d62 – ZAPROJEKTOWANY TAK, 
ABY ROZWIJAŁ SIĘ Z TWOJĄ FIRMĄ 
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  Możliwość modernizacji w miarę potrzeby 

d62 jest dostępny w szeregu wersji zależnych od licencji — począwszy 

od prostego telefonu (Talker), aż po zaawansowane urządzenia  

z funkcją alarmu i profesjonalnej obsługi wiadomości (Protector). 

Ponadto dostępnych jest wiele opcji licencjonowania w zależności  

od funkcjonalności. Użytkownicy, a zwłaszcza administratorzy 

systemów, docenią ich elastyczność i ekonomiczność: aby 

zaktualizować posiadane produkty, nie trzeba odbierać ich 

użytkownikom. Innymi słowy, telefon d62 zmienia się wraz  

z potrzebami użytkownika. To niewątpliwie najtańszy i najmniej 

czasochłonny sposób na zapewnienie optymalnego działania systemu 

komunikacyjnego. 
 

Funkcja alarmu i sygnalizowania położenia (objęta licencją) 

Z telefonem d62 nie sposób się zgubić. Po dodaniu do urządzenia 

funkcji alarmu naciśnięcie jednego przycisku pozwoli zaalarmować 

współpracowników. Co więcej, telefon emitujący sygnał alarmowy 

można łatwo i precyzyjnie zlokalizować w celu ustalenia, w którym 

pomieszczeniu znajduje się osoba wzywająca pomocy. 

 
 
 

Funkcjonalność 
 
 

Licencje 

Centralne 
Zarządzanie 

 

Centralna 

książka 

telefoniczna 

12-znakowe 

wiadomości 

Zaawansowana 
obsługa 
wiadomości 

Alarm uruchamiany 

jednym przyciskiem 

Lokalizacj

a stacji 

bazowej 

Ascom d62 Talker √ √ √    

Ascom d62 Messenger √ √ √ √   

Ascom d62 Protector √ √ √ √ √ √ 
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Zaawansowana obsługa wiadomości (funkcja objęta licencją) 
Funkcja zaawansowanej obsługi wiadomości, dostępna w modelu d62, pozwala na 
bezproblemową łączność ze współpracownikami lub urządzeniami. Do telefonu można 
na przykład przesłać informacje związane z  procesem produkcyjnym. Możliwe jest 
także monitorowanie temperatury roboczej urządzeń oraz ustawienie alarmów 
informujących osoby nadzorujące o ewentualnym przekroczeniu dopuszczalnych 
poziomów. Wiadomości takie mają zawsze wysoki priorytet i są natychmiast 
dostarczane do odpowiednich telefonów. Pozwala to uzyskać pewność, że wszystkie 
ważne informacje dotrą do odbiorców. Istnieją dwa sposoby określenia priorytetu 
wiadomości kategoryzacja, powodująca wyświetlanie ich w ustawionej kolejności, oraz 
stosowanie kolorowych oznaczeń. Wszystkie te funkcje czynią z telefonu d62 skuteczne i 
bezpieczne narzędzie pracy. 

Łatwiejsze aktualizacje i krótsze przerwy w pracy dzięki Centralnemu Zarządzaniu 
Czy używany w Twojej firmie wewnętrzny system komunikacji jest odpowiednio 
elastyczny i umożliwia dostatecznie szybką reakcję na zmiany, bez konieczności 
niepotrzebnego przerywania pracy? Jak się okazało, wiele firm ma z tym kłopot. Dlatego 
właśnie firma Ascom opracowała Centralne Zarządzanie, funkcję pozwalającą na 
płynną, bezproblemową aktualizację oprogramowania i synchronizację parametrów. 
Indywidualne ustawienia każdego telefonu są przechowywane w jednym miejscu, co 
oznacza, że zarządzanie urządzeniami i aktualizowanie nie wymaga odbierania ich 
użytkownikom. Takie rozwiązanie pozwala również na dokonanie przeglądu telefonów 
bez konieczności angażowania użytkowników czy przerywania pracy. System IP-DECT 
umożliwia łatwe zdalne zarządzanie urządzeniami (w technologii OTA); tradycyjny 
system DECT wymaga umieszczenia w tym celu telefonu w stacji ładującej. Oba systemy 
zapewniają znaczne korzyści w zakresie zarządzania czasem.  
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Twój dostawca rozwiązań Ascom Wireless 

 
 

Funkcje 

Zaawansowana obsługa wiadomości Dostęp do informacji zewnętrznych dzięki integracji z innymi systemami (funkcja objęta 
licencją). 

Przycisk alarmu Większe bezpieczeństwo dzięki możliwości uruchomienia alarmu (funkcja objęta licencją). 

Lokalizacja wg stacji bazowej Przekazywanie informacji o lokalizacji osoby wzywającej pomocy. 

Bateria Łatwa procedura wymiany. 

Bluetooth Możliwość korzystania ze słuchawek różnych marek za pośrednictwem opcjonalnego złącza 
Bluetooth. 

Przesyłanie komunikatów grupowych Przesyłanie tej samej wiadomości do wszystkich użytkowników w ramach pojedynczej 
transmisji. 

Lista połączeń Dostępna na wyświetlaczu lista 25 ostatnich połączeń. 

Centralna książka telefoniczna Szybki dostęp do centralnie aktualizowanych numerów telefonicznych. 

Możliwość pobrania wersji językowej 18 języków, w tym cyrylica + 1 niestandardowy. 

Dynamiczna moc wyjściowa Redukcja mocy sygnału w zależności od odległości od stacji bazowej. 

Kolorowy wyświetlacz Możliwość podświetlania wiadomości i kategoryzowania ich za pomocą kolorów. 

Różne ustawienia daty i godziny Dostosowanie do lokalnych standardów. 

Słuchawka Standardowe złącze (2,5 mm). Zawsze optymalna jakość dźwięku. 

Stopień ochrony IP 44 Możliwość czyszczenia i dezynfekcji przy użyciu popularnych środków. 

Blokada klawiatury Ustawianie ręczne lub automatyczne. 

Licencje Dostępne dla modelu Messenger, Protector i Protector z funkcją lokalizacji. 

Lokalna książka telefoniczna Szybki dostęp do najczęściej używanych numerów telefonicznych. 750 wpisów w pamięci. 

Głośnik Możliwość bezobsługowego korzystania z telefonu i bezpośredniego prowadzenia rozmów 
konferencyjnych. 

Przycisk wielofunkcyjny Możliwość dowolnego zaprogramowania. 

5 różnych profili Dostosowanie do warunków środowiskowych. 

Przyciski programowalne Łatwy dostęp do najczęściej używanych funkcji dzięki 3 przyciskom programowalnym  
i 9 przyciskom szybkiego dostępu. 

Alarm wibracyjny Dyskretne powiadamianie o połączeniach przychodzących. 

Wodoodporność Wytrzymałość wymagana w ochronie zdrowia i przemyśle lekkim.  

 

Ładowarki 

Podstawowa ładowarka stacjonarna 
Zaawansowana ładowarka stacjonarna z obsługą 
Centralnego Zarządzania  

Zaawansowana ładowarka zbiorcza z 
obsługą Centralnego Zarządzania 

Osobna ładowarka akumulatorów 
(pozwalająca  
na nieprzerwaną pracę telefonu) 

 
Akcesoria 

 Skórzany futerał 
 Uchwyt obrotowy 
 Smycz 
 Słuchawka z mikrofonem na kablu 
 Słuchawka z mikrofonem na wysięgniku 

 
Ascom Wireless Solutions 
Dystrybutor w Polsce: KONTEL-TELECOM Sp.J. 
www.ascomwireless.pl 
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