
BECAUSE IT ’S YOUR BUSINESS.

N510 IP PRO

Önemli performans özellikleri:

• Aynı anda maks. 4 harici arama
• Maks. 6 El cihazı
• Maks. 6 VoIP hesabı
• Çok sayıda Gigaset DECT el cihazı uyumludur
• HDSP™ 1,2 ile harika ses kalitesi
•  Yerel ağdaki telefon defterlerine ve çevirim içi telefon 

defterlerine erişim1

• E-postalar için bildiri ve okuma fonksiyonu 2

• Otomatik konfigürasyon 3

• Duvara veya masaya montaj
• Enerji tasarrufu sağlayan 4 ECO fonksiyonları
• Power over Ethernet entegre

DECT teknolojisi.
İnterferanssız DECT teknolojisi, kapsama alanı bekleme süresi  
ve konuşma kalitesi için avantajlar sunuyor.

Kablosuz telefonlar için SIP teknolojisi.
Kanıtlanmış ve geliştirilmiş SIP teknolojisi yüksek uyumluluk 
garanti eder (dünya çapında 250‘den fazla sağlayıcı).

İş üretkenliği.
Yerel ağdaki bir telefon defterine ve resmi çevirim içi telefon 
defterlerine erişim sayesinde kişi yönetimi kolaylaşır. Kullanıcılar 
çevirim içi bilgileri görebilir ve mesajları hemen e-posta okuma 
fonksiyonuyla alabilir.

Kolay kullanım.
Gigaset mobil aletlerin yeni jenerasyonun kullanıcı arayüzünün 
kullanım kolay, görünümü her şeye uygun ve iletişimi çok 
basitleştiriyor.

Esnek kullanım imkanları.
Gigaset mobil aletlerin geniş paletinde herkes arzularına uygun 
bir cihaz bulacaktır. Çok sayıda IP sağlayıcılarıyla ve telefon sistem-
leriyle uyumludur, dolayısıyla esnek kombinasyonlar mümkündür.

İhtiyaca göre geliştirebilir.
N510 IP PRO, maks. 6 el cihazı ile geliştirilebilir. Bunun dışında el 
cihazlarının kapsama alanını genişletmek için maksimum 6 adet 
ek DECT tekrarlayıcı kullanılabilinir.

Küçük ve orta dereceli şirketlerde mobil  

iletişim için DECT IP baz istasyonu.

N510 IP PRO, küçük ve orta dereceli şirketler için DECT IP baz istasyonudur.  
Geniş bir ürün paletini destekler Gigaset DECT mobil aletleri sizin için esnek 
iletişimi olağan üstü ses kalitesiyle kombine ediyor. Firmanın telefon defterine  
ve çevirim içi telefon defterlerine erişim ile gelen e-postalar için bildiri gibi  
profesyonel özellikler, iş hayatını daha verimli kılıyor. Kablosuz bağlantı  
sayesinde hareket özgürlüğü. Birden fazla talimat rahatça aynı anda yerine  
getirilebilir. N510 IP PRO, 250‘den fazla VoIP sağlayıcıları ve piyasadaki diğer  
telefon sistemleriyle uyumludur. Gigaset telefon sistemleriyle otomatik  
kurulum sayesinde hızlı ve kolay konfigürasyon mümkündür.
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Küçük ve orta dereceli şirketlerde mobil  

iletişim için DECT IP baz istasyonu.

N510 IP PRO

Profesyonel ses kalitesi
HDSP™1 (High Definition Sound Performance) ile gelen olağan 
üstü ses kalitesi günlük iş hayatınızı verimli kılar: Geniş bant  
kalitesindeki mükemmel ses teknolojisi sayesinde konuşmalar, 
sanki konuştuğunuz kişi karşınızda duruyormuş gibi net ve  
mükemmeldir.
 
Yüksek modern Gigaset el cihazları.
Uyumlu Gigaset mobil aletlerinden oluşan geniş bir paletten,  
iş ihtiyaçlarınıza uygun olanı seçebilirsiniz. Gigaset el cihazları kon-
forlu, basit ve güvenilirdir. Modern teknoloji, mükemmel ses kalitesi 
ve yeni özellikleri sayesinde kullanımı keyif verir, kullanım ömrü 
ise temel testlerle kanıtlanmıştır. Güncel zarif tasarımları sayesinde 
özellikle şirketlerdeki iş yerlerinde iyi bir görünüme sahiptirler.  
ECO DECT elektrik tüketimini azaltır ve verici gücünü azaltır ki  
bu özellikle de çevre bilinci yerinde olan şirketler için önemlidir.

Teknik veriler:

Adres defteri ve seçim
•  XML veya LDAP 5 arayüzü üzerinden harici ağlardaki telefon 

defterlerine erişim
• Geriye doğru arama ve otomatik çevirim içi arama
• vCard kayıtları
• Gelen ve giden çağrılar için arama yönlendirme
• Giden aramalar listesi ve tekrar arama listesi
• Arama fonksiyonu
•  Bir alan kodunu veya şebeke sağlayıcısı kodunu  

otomatik seçme

Gelen aramalar 2

• Otomatik çevirim içi arama1

• Gelen ve giden aramalar ile seçilen telefon numaraları listesi
• Tıklama, arama yönlendirme ve aktarma
• Konuşmayı bekletme ve tekrar sürdürme
• Bekleme müziği
• Bilinmeyen telefon numarası engelleme
• DTMF (SIP-INFO/RFC 2833)
• Çok uluslu arama tonu sinyalleri

Computer Telephony Integration (CTI)
•  Gigaset T440 PRO ve T640 PRO‘da olduğu gibi standart  

SIP işlemi üzerinden
•  BroadSoft: Mouse‘a tıklayarak numara çevirme ve 

cevaplandırma 1

Sesli mesaj
• SIP MWI sinyali
• MWI tuşu

Bir telefon sisteminin fonksiyonları 1, 3

• Ağdan arama kabul
• Konferanslar
• Konuşma yönlendirme: sormadan/ilk başta sorarak
• Konuşmayı bekletme
• Arama ret
• Konuşmayı tekrar sürdürme
• Geri arama
• CLIR
• Tıklama
• Konuşmayı yönlendirme: CFU, CFNR, CFB
• Konuşma başka bir yerden sonlandırıldığında MWI gösterilmez
• Arama listesi
• Otomatik konfigürasyon3

Bağlantı Özelliği

PoE
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SWITCH
N510 IP PRO
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SIP-Provider or PBX  
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Flexible and scalable  

connectivity options  

with the N510 IP PRO.



BECAUSE IT ’S YOUR BUSINESS.

Gigaset telefon sistemlerinin fonksiyonları  3, 5

• Otomatik konfigürasyon
• Merkezi PBX telefon defteri

Mobil alet üzerinde PBX yönetici menüsü 3, 5

• Hotdesking
• Arama listeleri
• Çağrı koruması
• Numara göstergesi
• Grupları yönet
• Arama yönlendirme
• Optik sesli mesaj göstergesi
• Merkezi telefon defteri

Donanım
• Duvara veya masaya montaj
• İç alanda kullanılabilir (IP20)
• LED durum göstergesi ve Paging tuşu
• Ethernet RJ45 10/100 Mb/s
• Power over Ethernet entegre (PoE sınıf 1 < 4 W)
• Elektrik tasarrufu sağlayan 230 V adaptör
• Renk: Polar beyaz SF9063
• Ebatlar: 105 mm (U) x 46 mm (G) x 132 mm (Y)
• Ağırlık: 120 g
• 2 yıl garanti

Şu telefon sistemleriyle uyumludur
• Gigaset
• Asterisk
• Starface
• BroadSoft
• Teles
• Unify
• 3CX
• Hybird
• başkaları için wiki‘ye bakınız

ECO ve diğer IP telefon sistemleri (SIP)
•  Enerji tasarrufu sağlayan adaptör ile %60‘a kadar daha  

az elektrik tüketimi 4

• ECO modu sayesinde verici gücü %80 azaltılır8
•  Baz istasyonu ile tüm kayıtlı mobil aletler arasındaki verici  

gücü ECO mod Plus sayesinde %100 azaltılır 7

•  Mobil alet ile baz istasyonu arasındaki mesafeye bağlı  
olarak verici gücü azaltılır

Özel performans özellikleri
• E-postalar için bildiri ve okuma fonksiyonu (POP3, POP3S) 2

• Maks. 6 hesap (her kullanıcı için 1)
• Maks. 560 karakter
•  Çevirim içi içerikli bilgi merkezi: Hava durumu, haberler ve  

daha fazlası
• Kapsama alanı en fazla 6 Gigaset Repeater ile arttırılabilir
• MWI sinyali konfigüre edilebilir

Yapılandırma ve yönetim
• Web sunucusu veya mobil alet üzerinden kolay ayar
• XML konfigürasyon dosyası üzerinden kolay konfigürasyon
• SIP Multicast üzerinden konfigürasyon URL‘si istenir
• Sağlayıcı/müşteri için Plug & Play otomatik yapılandırma
• Yazılım güncellemesi /indirgemesi
• Sysdump

DECT arayüzü
• Frekans aralığı: 1,88 ila 1,90 GHz (EMEA), DECT modüllü
• DECT EN 300 175-x
•  Açık alanda maks. 300 m ve kapalı alanda maks. 50 m‘ye kadar 

DECT kapsama alanı
• En yeni DECT güvenlik standardı

IP protokolleri
• SIP (RFC 3261, RFC 2396, RFC 2976)
• HTTP yetkilendirmesi/Digest Access yetkilendirmesi (RFC 2617)
• SIP sunucularını lokalleştirme (RFC 3263)
• Konuşma yönlendirme (RFC 3515, RFC 3891, RFC 3892)
• MWI (RFC 3265, RFC 3842)
• SDP (RFC 4566, RFC 3264, RFC 3555)
• RTP (RFC 3550, RFC 3551, RFC 3555, RFC 2833)
•  XML bazlı Gigaset çevirim içi telefon defteri protokolü, HTTP, 

SNTP, STUN, POP3,  DNS, TCP, UDP, IPv4, QoS
• Codecs G.711, G.722, G.726, G.729ab
• VAD/CNG
• QoS, VLAN
• DHCP (opsiyon 60, 114, 120)

Ruhsatlar
• CE
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1  Ülkeye/ağa/sağlayıcıya bağlı
2  Kayıtlı mobil alete bağlı
3  Gigaset telefon sistemiyle birlikte kullanıldığında
4  Diğer Gigaset baz istasyonlarıyla karşılaştırıldığında
5  Sonradan yapılacak yazılım güncellemesi için planlandı
6   Sadece uyumlu Pro mobil aletlerle, örneğin Gigaset S510H PRO,  

S650H PRO, SL610H PRO, SL750H PRO, R630H PRO
7   Kayıtlı tüm mobil aletler için –  etkinleştirilmemiş ECO Modus ve diğer  

Gigaset baz istasyonlarıyla karşılaştırılarak
8   Mobil alet bekleme veya şarj modundaysa ve tüm kayıtlı mobil aletler  

ECO Modus Plus‘ı destekliyorsa
9  Mobil alet sadece bayi tarafından satılır

Bu, yaptığınız en iyi tercihtir.

Gigaset‘in yeni profesyonel serisi, işletmelere uygun,  
iletişimi güçlendiren telefon sistemleri sunar. Daha  
Fazlasını Keşfedin Gigaset temsilciniz ile irtibat kurun  
veya gigaset.com/pro sitesini ziyaret edin. 

Mobil aletler

         SL610H PRO
Boyutu küçücük, iş iletişiminde dev gibi.
• Modern kullanıcı arayüzüyle büyük  

2,4” TFT renkli ekran

• 12 saate kadar konuşma süresi. 

• Kişisel, toplantı ve gürültülü ortamlar  
için profiller

• Mükemmel HDSP/CAT-IQ 2.1 ses kalitesi  
ve yüksek maksimum ses seviyesi ile eller 
serbest konuşma

• Kullanışlı boyut ve oranlarla modern tasarım

• PBX (XML, LDAP) yoluyla 500 vCards ve 
kurumsal telefon defteri ile arama yapılabilir 
yerel telefon defteri

• Paralel çalma sırasında sessiz şarj aleti modu

• Bluetooth® veya 2,5 mm jak yoluyla  
ahize bağlantısı

• Bluetooth® veya mikro-USB yoluyla  
kullanışlı veri değiş tokuşu

• Optimum hat güvenliği için PIN korumalı 
tuş kilidi

• Herhangi bir mikro-USB yoluyla şarja etme

• Çizilmeye ve dezenfektanlara dirençli

• Daha geniş, belirgin şekilde daha ince  
ve daha zarif

           S650H PRO
İş iletişimindeki kişisel standardınız
• Işıklı 1,8“ TFT ekranında modern kullanıcı 

arayüzü

• Toplantılarda, sesli ortamlarda veya bireysel 
ayarlarla kullanılabilecek profiller

• Mükemmel HDSP/CAT -IQ 2.0 ses kalitesi 
ve yüksek maksimum ses seviyesi ile eller 
serbest konuşma

• Aram fonksiyonlu ve maksimum 500 
vCards‘lı lokal telefon defteri ile PBX  
(XML, LDAP) üzerinden firma telefon 
defterine erişim

• Titreşimli alarm

• Paralel aramalarda şarj aleti içinde  
telefon çalmaz

• Bluetooth® veya 2,5mm soketinden  
kulaklık bağlantısı

• Bluetooth veya Micro-USB üzerinden 
konforlu veri aktarımı

• Kötü amaçlı kullanımı önlemek için PIN 
korumalı tuş kilidi

• Micro-USB adaptör ile şarj

• Çizilmeye ve dezenfektanlara  
karşı dayanıklıdır

         R630H PRO
Sağlam ve dayanıklı.
• IP65 koruma sınıfına uygundur: toza ve su 

sıçramasına karşı korunmuştur, darbelere 
dayanıklıdır

• Aydınlatmalı bir 1,8 inç ekran üzerinde 
sonraki jenerasyon kullanıcı ara yüzü

• Telefon görüşmesi sırasında ses seviyesi 
ayarı için yan tuşlar

• Uzun iş günleri için şarj etmeden 14 saatte 
kadar konuşma süresi

• Optik çağrı göstergesi ve el feneri olarak 
kullanım için LED

• Çağrı göstergesi için profiller (arama  
tonları, titreşim) ayarlanabilir

• Mükemmel ses kalitesi (HDSP™)


