
Gigaset Maxwell 3

Belangrijke kenmerken:

• Hoogwaardige gebruikersinterface via TFT-display
• Navigatietoets voor eenvoudige bediening
• Maximaal 4 SIP-accounts
• Meerdere ringtones: per lijn en per type oproep in te stellen
• Uitstekende HD voice en audio
• Professionele setup met auto-provisioning (zero-touch) 
• Gigabit-Ethernet (10/100/1000) met 2-poorts switch 
• Power-over-Ethernet (PoE) 
• Intern telefoonboek voor 100 telefoonnummers 
• Indicatie van gesprek in de wacht / actief
• Optische signallering, zichtbaar aan voor- en achterzijde

Geïntegreerde communicatie en samenwerkingsfuncties
De Maxwell 3 heeft Maxwell-DNA. En is dus UC&C-compatibel 
voor maatwerkoplossingen. Dit communicatiemiddel past  
perfect in elk Gigaset pro-netwerk, en kan met steeds meer  
ITSP‘s en telefoonsystemen van derden naadloos samenwerken.  
Auto-provisioning maakt installeren van dit toestel in Gigaset pro-
netwerken kinderspel, en garandeert stressvrije communicatie 
met de opkomende UC&C-systemen nu en in de toekomst.

Flexibiliteit met handsfree
Het moderne zakenleven kan niet meer zonder handsfree-functie. 
Maxwell 3 komt aan deze eis op tal van manieren tegemoet.  
Maxwell 3 ondersteunt HD-audio voor zowel handsfree als headset.

Beweegbare voet en wandbevestiging
Elke gebruiker wil zijn toestel weer anders aangepast hebben.  
En elke locatie is anders: een andere lichtinval, te weinig ruimte  
op het bureau of een grotere afstand naar de telefoon.  
Dankzij een uitklapbare voet met drie verschillende standen  
- ongeveer 120-140 graden - en de losse muurbeugel is  
de Maxwell 3 geschikt voor elke situatie.  

Intuïtief gebruik
De Maxwell 3 beschikt over een TFT kleuren display en een 
navigatietoets voor eenvoudige toegang tot alle instellingen.  
Het scherm geeft de informatie in hoog contrast weer, waardoor  
het ook onder een brede hoek goed te lezen is. U ziet altijd meteen, 
wie er belt.
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Veelzijdige IP-telefoon voor professionele zakelijke communicatie

U verantwoordelijk voor uw business, wij voor het telefoontoestel dat daar perfect  
bij past. Het belangrijkste kenmerk van de Maxwell 3 is zijn gebruiksvriendelijkheid.  
En dat was ook ons uitgangspunt – een no-nonsens product van Duitse kwaliteit  
met een perfecte interface. Bij de ontwikkeling van het toestel stond de business  
van de gebruiker centraal. En dus waren onze ontwikkelaars vooral gefocust  
op de dingen die er toe doen. Het resultaat: het ideale IP-telefoontoestel met  
uitzonderlijke HD-audio en een glashelder TFT-display dat zich intuïtief aan  
uw business aanpast.



Veelzijdige telefoon voor professionele zakelijke communicatie

Gigaset Maxwell 3

Technische specificaties:

De Maxwell 3 is voorzien van 
• Verlicht 3,5“ TFT-kleurendisplay 
• Resolutie: 320 x 240 beeldpunten
• Volledig toetsenbord (0-9, *, #) 
• 8 programmeerbare functietoetsen, signallering in te  

stellen via 3 kleuren: rood, geel en groen.
• Gigabit-ethernet 2-poorts switch (10/100/1000) 

- LAN (PoE) 
- LAN (PC)

• RJ9 (2x) 
- hoorn (draadgebonden) 
- headset (draadgebonden)

• RJ45 (EHS/DHSG) 
- EHS/DHSG draadloze headset

• USB 2.0 type A1 
- headset 
- handsfree toestel 
- USB-connector

• 256 MB flashgeheugen
• 256 MB DDR3 RAM 
• PoE: IEEE 802.3af, klasse 3

Audiofuncties
• Headsetaansluiting via EHS/DHSG, standaard RJ-9  

connector of USB1
• Wideband HD-geluidsweergave conform TIA/EIA-920  

HDSP™ , G.722
• Full-duplex handsfree bellen in zeer hoge geluidskwaliteit
• Instelbaar volume: handsfree bellen, hoorn en headset 

(draadgebonden)
• Codecs G.711 u/a, G.722, G.726-32, iLbc

Telefoonboek- en gespreksbeheer
• Telefoonboek voor 100 contacten
• Snel zoeken in contacten
• XML telefoonboeken 
• LDAP-ondersteuning
• XML/LDAP opzoeken
• Afbeelding bij nummerherkenning
• Gesprek met drie personen/conferentiegesprek (lokaal)
• Twee gelijktijdige gesprekken
• Weergave gespreksduur, naam, nummer en afbeelding
• Omleiden, wachtstand, wisselgesprek, conferentiegesprek  

en doorverbinden (aangekondigd en blind)

Telefonie- / telefooncentralefuncties
• 4 SIP-accounts
• BLF (busy lamp fields)
• Voicemail
• Conferentiegesprekken
• Omleiden, wachtstand, wisselgesprek, conferentiegesprek  

en doorverbinden (aangekondigd en blind)
• Wachtstand
• Gesprek weigeren 
• Wisselgesprek
• Gesprek hervatten
• Terugbellen
• CLIR 
• Gesprekken omleiden: altijd (CFU), tijdsoverschrijding  

(CFNR), bij bezet (CFB)
• Blokkeren van anonieme oproepen 
• Oproeplijsten
• Niet storen (DND)
• Terugbellen bij bezet 
• Gespreksopname (op de server)
• Zero-touch auto-provisioning 

- Provisioning (XML, TFTP, HTTP(S)) 
- Automatische firmware-updates 
- Redirect server

• XML telefoonboeken 
• LDAP

Connectiviteit

MAXWELL 3

INTERNET ACCESS ROUTER COMPUTER

USB Device

HEADSETHANDSET

LAN LAN

RJ-9

USB

ITSP of Gigaset PBX 
T440 / T640



Speciale functies in combinatie met  
Gigaset T440/640 PRO
• Telefoonboek  
• Oproepenlijst 
• Visuele voicemail 
• Omleidingsinstellingen
• CCBS
• DND

Snel toegang tot:
• Omleidingen 
• Groep inloggen/uitloggen 
• Snelkiezen 
• Uitgaande nummerweergave

Ondersteunde protocollen:
• VoIP-protocol: SIP (RFC3261, RFC2543)
• Beveiliging: SRTP (RFC3711), TLS (RFC2246), SIPS
• Auto-provisioning: HTTP, HTTPS
• Internetprotocol: IPv4 (RFC0791)
• QoS: DiffServ (RFC2474, RFC2475)
• RTCP
• DHCPv4 (RFC2131)
• DHCP-optie 60: VendorID
• DHCP-optie 114:
• STUN (RFC3489)
• ICE
• DNS SRV-RR (RFC2782) 
• DTMF (in-band), RTP payload 

(RFC4733), SIP-INFO
• Syslog
• IEEE 802.1Q VLAN-tagging 
• HTTP
• HTTPS
• TCP
• UDP 
• RTP 
• LDAP 

Toestel
Hoorn (draadgebonden)

Afmetingen toestel
• 188 mm (l) x 188,5 mm (b) x 36 mm (h)
• Gewicht (ong.): 401 g

Afmetingen hoorn
• 181 mm (l) x 45,6 mm (b) x 38,5 mm (h)
• Gewicht (ong.): 108 g

Afmetingen voet
• 187,5 mm (l) x 156,5 mm (b) x 24,5 mm (h)
• Gewicht (ong.): 306 g

Omgevingseisen
• Gebruikstemperatuur: 0 tot +40 °C
• Opslagtemperatuur: -25 tot +70 °C
• Relatieve luchtvochtigheid: -93 % – (40) % zonder 

condensvorming

1.  Wordt geactiveerd door een software-update in 2016
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De beste keuze voor u.

De nieuwe professionele serie van Gigaset voorziet bedrijven van 
telefoonsystemen op maat voor betere communicatie.

Toestel met bedrade handset:
artikelnummer: S30853-H4003-R101

Accessoires: 
•   Maxwell series  PSU EU 

artikelnummer: L36280-Z4-X783 
•   Wall-Mount Maxwell 3  

artikelnummer: S30853-H4032-R101 


