
HARDWARE IP PHONES

HybSys IP 202A/202B
УДОБЕН БИЗНЕС ТЕЛЕФОН ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН
УДОБЕН БИЗНЕС ТЕЛЕФОН
ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

,

Масивен, черен на цвят IP телефонот последно поколение. Голям,
двуредовдисплей с възможност за показване наCallerID.

HybSys IP / B
SIP VoIP IP

HybSys IP 202A/202B е създаден, за да е удобен. Големият двуредов дисплей
показва състоянието на телефона и редица параметри, когато провеждате
разговор. Спикърфона е снабден със специална технология, подтискаща околния
шум и осигурява конфортен разговор, когато ръцете Ви са заети. Множество
директни бутони се грижат за Вашата информираност - получени, пропуснати,
набирани номера; други Ви служат за контрол над разговора - прехвърляне,
изчакване, конференция...

Благодарение поддръжката на линии, Вие никога няма да пропуснете
обаждане - дори докато говорите. Стандартна поддръжка на чакащо повикване и
избиранена свободналиния.

HybSys IP / 2B 3

или сив светещ
влилаво

202А 202 се инсталира и поддържа лесно. С вградената си поддръжка
на протокол този телефон се вписва в голямо разнообразие системи.
Тестван в продължение на месеци, той е готов да служи на Вас и Вашият бизнес
неуморно.

три

202А 20 е създаден специално за Вас. Изберете от начина на
звънене от списъка с полифонични мелодии. Нагласете бутоните за бързо
набиране така, че да се свързвате с най-изполваните телефони с натискане на
единбутон.

ВИСОКАНАДЕЖДНОСТ

МНОЖЕСТВОКОМФОРТНИФУНКЦИИ

НЕПРОПУСКАЙТЕОБАЖДАНЕ

СПЕЦИАЛНОЗАВАС

КАКВО ПЕЧЕЛИТЕ

ЛЕСНАИНТЕГРАЦИЯ

ПЕСТЕЛИВОСТНАВРЪЗКАТА

КОМФОРТ

ХАРАКТЕР

Телефонът поддържа най-широко
разпространения протокол за
телефония -

Телефонът поддържа редица кодеци
за предаване на дигитален глас, като

Телефонът е специално създаден за
да служи на бизнеса. Поддръжката на

е стандартна.

Телефонът поддържа полифонични
мелодии, за да придобие характер... и
за да е Вашият телефон.

VoIP
SIP

g711, g729, gsm, g723.1

CallerID, CallWaiting, CallDivert, Hold,
Transfer

TM



HybSys IP 202A/202B ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер

Тегло

Захранване

Слушалка

Спикърфон

Аудио

Управление

Бързо набиране

Мрежа

адрес

кодеци

Сигурност

Бутони

Дисплей

Общи възможности

Брандинг

Гаранция

Пакета съдържа

Транспортен пакетаж

2 см х см х см (ДШВ)

1 кг.

Външен адаптер вход 0-230 ,
изход

Шумоизолиран микрофон за
премахване на околния шум и
ехото. Стандартен, сменяем шнур
за връзка с основното тяло.
Допълнителна метална планка за
конфортна тежест.

Мощен, регулиращ се по сила звук
и шумоподтискащ микрофон.

Независимо регулиране на звука
за слушалката, спикърфона и
силата на звънене. Пълен аудио
дуплекс. Хардуерно премахване на
ехото (АЕC). Детекция на говор
( ). Генериране на конфортен
шум ( ).

Вграден интерфейс за
настройка от компютър. Вградено
меню за настройка от циферблата.

100 предварително програмирани
номера. 2 със собствен бутон.

един 100 порт
втори порт (за 02 )

Автоматично получаване по
дефиниране на статичен адрес,

Потребителска парола за
настройка на мрежовите
параметри и администраторска
парола за настройка на

- цифри 0-9
- #, *
- - 12 бутона

-
Menu
- Conference
- избрани
- пропуснати обаждания
- получени обаждания
-

Двуредов, буквено - цифров, със
лилава подсветка

възможност за монтаж на стена
- три паралелни линии
- интерфейс на английски език
- сменяем фърмуеър
- полифонично звънене с
възможност за подмяна
- - цифрово

отчита времетраене на разговор
статус на телефона
- индикатор за
- дата
час

Възможност за брандинг при
големи поръчки на телефонния
апарат, слушалката и опаковката

година, не покрива кабелите и
поражения създадени от
неоторизирана подмяна на
фърмуера

- телефонен апарат
- кабел за слушалка
- слушалка
- адаптер за захранване
- със софтуер и упътване

12 бр. в кашон, 13 кг.

0 21 10

10 V
9V, 600 mA

VAD
CNG

WEB

1

MBit RJ45 TCP/IP
ALINEA IP 2 B

DHCP,
IP

PPPoE

SIP

g711ulaw, g711alaw

gsm, g723.1, g729

VoIP

SpeedDial
- VoiceMail
- Volume +
- Volume -
Down
-

Hold
- Flash
- Redial
- Speakerphone

-

CallerID
- CallWaiting

-
-

VoiceMail

-

1

IP

CD

IP

VoIP протоколи

VoIP

некомпресирани

с компресия

телефонни номера

- цифров
- CallSwap

представител

HYBSYS Е ЗАПАЗЕНА ТЪРГОВСКА МАРКА НА ХИБРИДНИ СИСТЕМИ АД

0800 188 78
(02)
(02) 489 32 00
(088) 846 38 08
(089)
(087) 8
(02)

931 06 31

486 66 36
48 93 44
832 80 11

Безплатно:
От бТК:

От Spectr Net:
От M-Tel:
От
От

Факс:

um

Globul:
Vivatel:

Свържете се с нас

www.hybsys.bg
1303 , 9 -5София бул. “Христо Ботев” 7 , ет. 2

office@hybsys.bge-mail:

TM


