S650H pro
İşyeri iletişiminde yeni standart.
S650H PRO, ofis ortamında günlük kullanım için optimize edilmiştir. S650H PRO‘yu elinize
aldığınızda fark edeceğiniz ilk şey elinizde ne kadar mükemmel bir dokunma hissi verdiğidir.
Yan taraftaki ses düzeyi tuşları görüşme sırasında rahatlık sağlarken tuş takımı defalarca doğru
numarayı çevirmeniz için tasarlanmıştır. Telefon cihazı, yüksek kalitedeki polimer kaplamasıyla
çizilmeye ve dezenfektana dayanıklıdır. Telefon cihazı, Gigaset‘in Bluetooth,
titreşim ve ses profilleriyle zenginleştirilmiş işyeri özelliklerine sahiptir. Bu, telefonu özel
durumlardaki kişisel gereksinimlerinize uyacak şekilde adapte eder. Mikro usb bağlantı
noktası, S650H PRO‘yu Gigaset DECT ağlarını desteklemek üzere ileride yapılacak yazılım
güncellemelerine hazırlar. Bu, telefon cihazının Gigaset pro N720 DECT IP Multicell ve
N510 IP single cell Sistemine mükemmel şekilde uymasını sağlar. Tabi ki hem tek hem
de çok hücreli ortamlardaki diğer GAP uyumlu baz istasyonlarına da bağlanabilir.
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Önemli özellikler:
• 1 .8” TFT aydınlatmalı ekranda gelecek nesil kullanıcı arabirimi
• Bir arama esnasında ses düzeyi ayarı için yan tuşlar
• 12 saate kadar konuşma süresi. Tüm faaliyetlerinizi yeniden şarj
etmeden gün boyunca destekler
• Kolay kurulum. Paketten çıkarın, bağlayın ve arama yapın
• Kişisel, toplantı ve gürültülü ortamlar için profiller
• Muhteşem HDSP/CAT-IQ 2.0 ses kalitesi ve yüksek maksimum
ses düzeyi ile eller serbest konuşma
• Gigaset N510 Single ve N720 DECT IP Multicell sistemleriyle tam
uyumlu
• Uygun boyut ve oranlara sahip modern tasarım
• 500 kartvizite kadar arama yapılabilir yerel telefon rehberi ve
PBX (XML, LDAP) ile kurumsal telefon rehberi
• Menü üzerinden Ağ sağlayıcı özellikleri desteği
• Titreşimli alarm
• Paralel zil çalarken sessiz şarj modu
• Bluetooth® veya 2,5 mm jak ile kulaklık bağlantısı
• Bluetooth® veya micro-USB ile kolay veri alışverişi
• Optimum hat güvenliği için PIN-korumalı tuş kilidi
• Herhangi bir micro-USB ile şarj etme
• Çizilme ve dezenfektana dayanıklı

Dolaşım ve bir hücresel ağdan diğerine geçiş
özelliği ile çok hücreli
Tüm Gigaset pro N720 multicell ve N510 singlecell portföyü
özellikleri S650 telefon cihazı tarafından desteklenmektedir.
S650 ile telefon görüşmesi yaparken ofise girip çıktığınızda ve ofis
çevresinde dolaştığınızda Gigaset pro‘dan beklemeniz gereken
rahatlık ve konfor deneyimini yaşarsınız. Konuşmaya devam
edin, Gigaset pro baz istasyonları bağlantınızın hiçbir zaman
kesilmemesini sağlar.
Çizilme ve dezenfektana dayanıklı
Telefon cihazı yüksek kalitede polimerden yapılmıştır. Telefon
cihazı yüzeyi benzersiz bir çizilmeye dayanıklı kaplamayla korunur.
Bu, telefon cihazını günlük kullanımda çizilmelere karşı korur.
Kaplama ayrıca telefon cihazını popüler dezenfektan etkilerine
karşı da korur. Telefon cihazını sağlık hizmeti verilen ortamlarda
sorumlu davranarak temizleme imkanına sahip olursunuz.
HS Ses aramayı daha zevkli hale getirir
Eller serbest modunda, Gigaset hoparlör teknolojisinde bulunan
gelişmiş akustik sistemi sesi daha yüksek bir düzeye artırır. Kullanıcı,
görüşmeye yeni bir dinamik HD ses kalitesi katan gelişmiş ses
netliği deneyimi yaşar. Standart ve sizin yüklediğiniz zil sesleri daha
yüksek ve net çıkar. Ses profilleriyle tek tuşa basarak kişisel işyeri
ortamınıza uyan ses düzeyini ayarlarsınız.

Because it ’s your business.

S650h pro
İşyeri iletişiminde yeni standart.
Teknik veriler:
Kullanıcı arabirimi
• A
 ydınlatılmış, 8 satıra kadar ve 65,000 renge sahip
128 x 160 piksel 1.8“ TFT Renkli grafik ekran
• Simgeler, ekran tuşları, beş yönlü gezinti tuşu, işlev tuşları
ve yan tuşlara sahip sezgisel, modern kullanıcı arabirimi

Telefon rehberi ve numara çevirme
• En fazla 500 kartvizit girişine sahip adres defteri
• Kartvizit girişleri: ad ve soyadı, üç numara, e-posta, randevu
anımsatıcı, VIP melodiler ve resimli arayan kimliği
• Arama özellikli PBX dizin erişimi (LDAP ve XML) 1
• Otomatik aramalı ortak çevrimiçi dizin araması 1
• Her birinde CLIP/CNIP ve saat/tarih olan 20 girişli 3 ayrı
arama listesi (cevapsız/gelen/giden) 1
• Girilen en son 20 numarasının yeniden aranması
• Kısa numara çevirme tuşları (yazılım tuşları, 9 sayısal tuş)
• Sessiz tuşu, tuş kilidi ve flaş tuşu
• Otomatik yeniden arama işlevi

Bağlantısallık Şeması

Aramaları cevaplama
•
•
•
•

Arayan gösterimi CLIP, resimli CKIP ve CNIP ile görüntülenir 1
VIP girişleri ve dahili arayanlar için özel zil sesi melodileri
Anonim arama susturma 1
Titreşimli alarm

Cevapsız aramalar
• Ekran ve aydınlatılmış mesaj bekleme göstergesiyle belirtilir
• Arayan gösterimiyle en fazla 20 cevapsız aramayı gösteren liste 1
• GAP özellikli 3. taraf tek ve çok hücreli sistemlerin arkasındaki
yerel cevapsız arama listesi GAP 1
• Cevapsız arama listesinin doğrudan aranması

Ses
•
•
•
•

HDSP™/CAT-IQ 2.0 destekli HD Ses
Mükemmel ses kalitesine sahip eller serbest konuşma
Kolay ses düzeyi ayarı için yan tuşlar
5 adet ses düzeyi ile ve şiddeti gittikçe artan 22 adet seçilebilir
zil sesi melodisi
• Seçilebilir ses profilleri (kişisel, sessiz ve yüksek sesli)
• Bluetooth ve 2.5 mm jak ile kulaklık

Tuş takımı

Arabirimler

•
•
•
•

• DECT
• Bluetooth®
• Bluetooth® kulaklık (eller serbest ve kulaklık profili)
• Gigaset QuickSync ile veri alışverişi ve donanım
yazılımı güncellemesi
• Cep telefonlarıyla kartvizit alışverişi
• Micro-USB
• Şarj işlevi
• G
 igaset QuickSync ile veri alışverişi ve donanım yazılımı
güncellemesi
• 2.5 mm kulaklık konektörü

Aydınlatılmış ve çizilmeye dayanıklı
Yanıp sönen LED ile mesaj bekleme tuşu
Ayrı R tuşu
Kişisel, sessiz ve yüksek sesli ayarlarını doğrudan uygulamak
için profil tuşu
• Ses düzeyi ayarı için yan tuşlar
• PIN korumalı tuş kilidi (# tuşu)

Ek özellikler
•
•
•
•
•
•

Takvim ve anımsatıcı işlevlerine sahip ajanda
E-posta Okuyucusu 1
Bilgi servisleri 1
Ekran koruyucu (resim, slayt gösterisi, saat, bilgi servisi) 1
Güç kapalı durumda da pil şarjı
DECT mesafesi dışına çıkıldığında ve içine girildiğinde
uyarı tonları
• Aynı kullanıcıya kayıtlı diğer telefonda paralel zil çalarken
sessiz şarj modu

Gigaset QuickSync‘ Yazılımı
 indows ve OSX için karşıdan yüklenen ücretsiz yazılım.
W
micro-USB veya Bluetooth® ile bağlanın.
• Telefon cihazınızı Microsoft Outlook® ile doğrudan
senkronize edin
• Arayan resimlerini/ekran koruyucu resimlerini karşıya yükleyin
• Sesleri (zil seslerini) bilgisayardan telefon cihazına yükleyin
• Donanım yazılımı güncellemesi
• Bilgisayar telefon entegrasyonu (CTI):
• Microsoft Outlook® kişilerinin doğrudan aranması
• Hem Windows hem de OSX‘de gelen aramaların
bilgisayarda gösterilmesi

Uyumluluk
•
•
•
•

Aşağıdakiler için optimize edilmiştir ve önerilmektedir:
Gigaset pro Tek hücreli sistemler - örn. N510IP PRO
Gigaset pro Çok hücreli sistemler - örn. N720IP PRO
GAP uyumlu DECT baz istasyonları (tek ve çok hücreli sistemler)

DECT mesafesi
• İç mekan mesafesi: 50 metreye kadar
• Dış mekan mesafesi: 300 metreye kadar

Yeşil ofis
• Enerji tasarrufu sağlayan güç beslemesi sayesinde %60‘a
kadar daha az enerji tüketimi

Çalışma süresi
• 12 saate kadar konuşma süresi
• 300 saate kadar bekleme süresi

Boyutlar
•
•
•
•

Telefon cihazı - 151 x 49 x 26 mm
Şarj cihazı - 40 x 81 x 80 mm
Ambalaj - 224 x 166 x 60 mm
Satış ambalajının genel ağırlığı yaklaşık 330 g

Ambalaj içeriği
•
•
•
•
•
•
•

Telefon cihazı
Pil kapağı
2 adet AAA Pil (NiMH)
Kemer klipsi
Şarj cihazı
Şarj cihazı için güç adaptörü
Güvenlik broşürü

Ortam koşulları
• Çalışma sıcaklığı +5 - +45° C arası
• Depolama sıcaklığı -15 - +60°C arası
• Bağıl nem %20 - %75 arası, yoğuşmasız
1) Ülke, şebeke ve baz istasyonuna bağlı

Because it ’s your business.

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.
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