SIP-T19P

Entry-Level IP Phone
טלפון  IPחסכוני ומשתלם

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦צג  LCDגרפי בגווני אפור עם  1 32 x 64פיקסלים
♦חשבון  SIPאחד
♦ 2יציאות  Ethernetשל 1 0/100MbpsPoE ,
♦רמקול בדופלקס מלא
♦כניסת מערכת ראש ,אפשרות תלייה על הקיר
♦ספר טלפונים מרוחק XML/LDAP
♦תמיכה מלאה בשפה העברית

 Yealinkמרחיבה את קו טלפוני ה IP -שלה עם מוצר בסיסי חדש –  SIP - T19Pהמבוסס
על הטכנולוגיה החדשנית של החברה .מוצר זה אידאלי לעסקים קטנים ובינוניים ומעניק
למשתמשים ביצועים מעולים ביחס למחירו האטרקטיבי .הוא מצויד בצג  LCDגרפי עם
 1 32 x 64פיקסלים וביציאות רשת כפולות עם  PoEאינטגרלי ,חשבון  SIPאחד ,דיבורית
הפועלת בדופלקס מלא ותכונות טלפוניה עשירות וחדישות.
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SIP-T19P

Entry-Level IP Phone
ספר טלפונים

מאפייני שמע
♦דיבורית בדופלקס מלא עם AEC
♦ codecפס רחבG.722 :
♦ codecפס צרG.711(A/µ), G.723, G.729AB , G.726 :
♦ :DTMFבטווח התדרים ,מחוץ לטווח התדרים
(  )RFC 2833וSIP INFO-
♦VADC NG ,A EC ,P LC ,A JB ,A GC ,

♦ספר טלפונים מקומי המכיל עד 300רשומות
♦אנשי קשר  :Broadsoftמותאמים אישית/
עסקיים/אישיים/משותפים/חיפוש/חיוג מהיר
♦רשימה שחורה
♦ספר טלפונים מרוחק XML/LDAP
♦חיפוש חכם
♦חיפוש בספר הטלפונים ,ייבואו וייצואו

תצוגה ומחוונים
♦צג  LCDגרפי  2 .8"עם  132x64פיקסלים 4 ,גווני אפור
ותאורה אחורית
♦מחוון  LEDלשיחות ולהודעות ממתינות
♦ממשק משתמש אינטואיטיבי עם אייקונים ומקשים מתוכנתים
♦תמיכה במספר שפות
♦שיחה מזוהה עם שם ,מספר

מאפייני הטלפון
♦חשבון  VoIPאחד
♦החזקת שיחה ,השתקה( DND ,נא לא להפריע)
♦מקשי חיוג מהיר ,קו חם
♦חיוג חוזר ,החזרת שיחה ,מענה אוטומטי
♦הפניית שיחה ,שיחה ממתינה ,העברת שיחה
♦האזנה קבוצתיתSMS ,
♦היסטוריית שיחות :יוצאות/נכנסות/לא נענו/הופנו
♦שיחת ועידה מקומית ל 3-משתתפים
♦שיחות  IPישירות ללא שרת SIP
♦בחירה/ייבוא/מחיקה של צלצולים
♦נעילת מקשים ,שיחת חירום
♦קביעת תאריך ושעה ידנית או אוטומטית
♦תוכנית חיוג ,דפדפן Action URL ,XML

מאפייני  IP-PBXוBroadSoft-
♦מראית שיתוף קו ( )BLA
Bridged Line Appearance/SCA
♦שיחה לא מזוהה ,דחיית שיחה לא מזוהה
♦סנכרון ( DNDנא לא להפריע) והפניית שיחות
♦BroadWorks Anywhere
♦הוספת משתתפים לשיחה ,משרד מרוחק
♦יומני שיחות ברשת  -בסיסי
♦תכונות מוקד שירות של BroadSoft
♦מחוון הודעה ממתינה ()MWI
♦תא קולי ,שיחה חונה ,איסוף שיחה
♦אינטרקום ,איתות ,מוזיקה בזמן ההמתנה
♦השלמת שיחה ,הקלטת שיחה
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SIP-T19P

Entry-Level IP Phone
מאפיינים פיזיים

רשת ואבטחה
♦( S IP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261
♦ :NAT transverseמצב STUN
♦מצב פרוקסי ומצב קישור  SIPעמית-לעמית
♦הקצאת  :IPסטטית/DHCP/PPPoE
♦שרת רשת HTTP/HTTPS
♦סנכרון תאריך ושעה באמצעות SNTP
♦(UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263
♦802.1p/Q tagging (VLAN), Layer :QoS 3 ToS, DSCP
♦ SRTPלקול ולווידאו
♦ (Transport Layer Security)TLS
♦מנהל תעודות HTTPS
♦הצפנת  AESלקובץ התצורה
♦אימות באמצעות MD5/MD5-sess
♦ ,OpenVPNIEEE802.1X

♦ 2יציאות  Ethernet RJ45 10/100M
♦ 29מקשים ,כולל  4מקשי בחירה
♦יציאת שפופרת RJ9
♦יציאת מערכת ראש RJ9
♦תלייה על הקיר
♦ספק כוח :מתח כניסה AC 100~240V
♦ומתח יציאה DC 5V/800mA
♦(  Power over Ethernet (IEEE 802.3af
♦לחות תפעול95%–10% :
♦טמפרטורת עבודה - 10°C :עד 50°C

אישורים

ניהול
♦הגדרת תצורה :דפדפן/טלפון/הקצאות אוטומטיות
♦Auto Provision Via: FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
לפריסה רחבה
♦Auto-provision with PnP
♦ניהול מכשירים על ידי BroadSoft
♦Zero-sp-touch
♦תמיכה ביתירות שרת ההקצאות האוטומטיות
♦איפוס להגדרות המפעל ,אתחול
♦ייצוא מעקב אחר חבילות ,יומן מערכת
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