Jakość rozmów
głosowych,
o której się mówi.

Ascom d43

Ascom d43. Zaawansowany technologicznie.
Niesamowicie łatwy w obsłudze.
Szerokopasmowy dźwięk - zaleta Ascom d43

Ascom d43:

Telefon Ascom d43 został wyposażony w funkcję „dźwięk
szerokopasmowy” o rozszerzonym paśmie 50 Hz – 7000 Hz
zapewniającym wyjątkową jakość dźwięku, która pozostawia
w tyle tradycyjną telefonię. Dzięki zgodności ze starszymi
modelami telefon ten osiąga znakomitą jakość dźwięku nawet
w przypadku komunikacji z konwencjonalnymi urządzeniami.
Ascom d43 — jakość rozmów głosowych, o której się mówi.

• Szerokopasmowy dźwięk
• Wysoka jakość rozmów
głosowych
• Scentralizowane zarządzanie
•C
 entralna firmowa książka
telefoniczna
• Do 5 numerów alarmowych

Łatwość obsługi i równie proste zarządzanie
Ascom d43 umożliwia zarządzanie scentralizowane. Przy pomocy
menedżera urządzeń Ascom Unite można łatwo bezprzewodowo
przesyłać aktualizacje oprogramowania i synchronizować
parametry. Ustawienia każdego telefonu są przechowywane
i zarządzane centralnie.

Kontakty, kontakty i jeszcze raz kontakty
Ascom d43 posiada wewnętrzną książkę telefoniczną
o pojemności 250 kontaktów. Można również pobrać
dodatkowe 1000 wpisów z lokalnej firmowej książki
telefonicznej. Aby umożliwić wyszukiwanie innych,
niezbędnych w danej chwili kontaktów, użytkownicy mają
również dostęp do centralnej książki telefonicznej.

• Prosta rejestracja

ASCOM d43 – PRZEGLĄD FUNKCJI
• 18 języków + 1 do pobrania

• Szerokopasmowy dźwięk

• Lokalna książka telefoniczna (250 wpisów)

• Podświetlany kolorowy wyświetlacz TFT
• Wysoka jakość rozmów głosowych

• Firmowa książka telefoniczna (1000 wpisów) • Zestaw słuchawkowy
ze standardowym złączem
• Dynamiczna moc sygnału

• Prosta rejestracja

• Tryb głośnomówiący

• Ręczna i automatyczna blokada klawiatury

• Scentralizowane zarządzanie

• Funkcja wibracji

• Do 5 numerów alarmowych

• Lista ostatnich 25 połączeń

• Duży, podświetlany wyświetlacz

• Centralna książka telefoniczna
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Dźwięk
Sygnał dzwonka: 8 stopni regulacji.
Głośnik: 8 stopni regulacji, co 3 dB.
Maks. poziom głośności dzwonka: 88 dBA
w odl. 10 cm.
Głośnik: funkcja głośnomówiąca (duplex).

Książka telefoniczna
Centralna książka telefoniczna:
nieograniczona liczba wpisów.
Firmowa książka telefoniczna: 1000 wpisów.
Lokalna książka telefoniczna: 250 wpisów.
Dobór dzwonków do poszczególnych
kontaktów.

Interfejs użytkownika
Kolorowy wyświetlacz LCD o wysokiej
rozdzielczości z białym podświetleniem LED.
262K kolorów.
Wskaźnik: dźwiękowy, sygnalizujący
połączenia przychodzące i ładowanie.
Wibracje: połączenia przychodzące.
Przyciski i klawisze: 3 klawisze, przycisk
4-kierunkowej nawigacji, przycisk odbierania
połączeń, przycisk rozłączania połączeń
i włączania/wyłączania telefonu, klawiatura
numeryczna i regulacja głośności „w górę/w dół”.

Rozmowy telefoniczne
Sygnalizacja: 14 sygnałów dzwonka, wibracje.
Odbieranie połączeń: naciśnięcie przycisku
lub odbieranie automatyczne.
Pojemność listy połączeń: 25 połączeń
odebranych, wybranych i nieodebranych
z sygnaturą czasową. Do 5 numerów
alarmowych: wybieranie natychmiastowe
bez odblokowywania klawiatury.

Bezpieczeństwo i szyfrowanie
Pełna obsługa funkcji DECT Security EN300
444 N35 według specyfikacji DECT.

Wiadomości
Języki
Maks. długość: 12 znaków na telefon.
18 języków: czeski, duński, niderlandzki,
angielski, fiński, francuski, niemiecki, grecki,
Przechowywanie: 0 wiadomości.
węgierski, włoski, norweski, polski, portugalski
(brazylijski), rosyjski, słowacki, hiszpański,
szwedzki i turecki + 1 do pobrania.

Akumulator
Typ: litowo-jonowy.
Czas rozmów: 16 godzin w warunkach
optymalnych.
Czas czuwania: 180 godzin w warunkach
optymalnych.
Czas ładowania: < 4 godz.
Cykle rozładowania / ładowania: >= 65%
pojemności po 500 pełnych cyklach
ładowania / rozładowania.

Radio
Wykrywanie protokołu DECT: automatyczne
wykrywanie i konfiguracja US DECT
i EU DECT podczas początkowej rejestracji.
Zakres częstotliwości: UE (1880-1900 MHz),
USA (1920-1930 MHz), L A (1910-1930 MHz),
BR (1910-1920 MHz), inne (1900-1920 MHz).
Modulacja: GFSK.
Separacja międzykanałowa: 1,728 MHz.
Antena: wbudowana. Czułość: -93 dBm.
Moc promieniowania: UE 250 mW,
USA 100 mW

Złącza
Złącze wielozadaniowe do ładowania
akumulatora, pobierania oprogramowania
i konfiguracji.
Standardowe złącze słuchawkowe 3,5 mm.

Dane środowiskowe
Temperatura robocza: od 0°C do +40°C.
Temperatura przechowywania1: od -20°C do
+60°C.
Ochrona obudowy: IP40, IEC EN60529.
Odporność na działanie pól
elektromagnetycznych: 3 V/m EN61000-4-3.
Odporność na wyładowania elektrostatyczne:
wyładowanie kontaktowe 4 kV, wyładowanie
w powietrzu 8 kV (EN61000-4-2).
Test upadkowy, produkt standardowy: IEC
60068-2-32, procedura 1, liczba upadków
produktu: 12 razy z wysokości 1 m.

Zgodność
Zgodność ze standardami obowiązującymi
w UE, USA, Kanadzie i Australii – patrz karta
katalogowa.
Akcesoria
Patrz arkusz zawierający informacje na temat
akcesoriów.

Przechowywanie akumulatorów litowo-jonowych w wysokich temperaturach może szybko i trwale zmniejszyć ich wydajność.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ASCOM d43
Wymiary 137 x 52 x 21,5 mm.
Waga (z baterią i klipsem) 114 g.
Wyświetlacz 1,8”. 28 x 35 mm.

