
Enterprise HD IP Phone SIP-T22P

Professional IP Phone with 3 lines & HD voice
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IPV6( כולל ממשק משתמש אינטואיטיבי ופונקציונאליות  SIP-T22P )תמיכה ב -  הטלפון מדגם 

משופרת המאפשרים למשתמש אינטראקציה קלה ויעילה מאוד לתפעול המכשיר.

הטלפון מדגם SIP-T22P הינו פתרון רב עוצמתי, חסכוני יעיל ובטוח לשימוש במשרדים קטנים וגדולים.

הטלפון מצויד בשבב TI TITAN, הוא מציע איכות קול מושלמת )HD( באמצעות מנוע קול TI, שפופרת 

 .)G.722 מבוסס סטנדרט( HD ו- קודק HD רמקול ,HD

יתרה מזאת, על מנת להבטיח כי נתוני השמע נשארים חסויים, SIP-T22P תומך גם בתקני אבטחה כגון 

 .AES והצפנת TLS, SRTP, HTTPS, 802.1 x , Open VPN

לטלפון תמיכה מלאה בעברית על גבי הצג ועל גבי מקשי הטלפון, תמיכה ב PoE , שקע חיבור 

למערכת ראש, 2 יציאות LAN, אפשרות התקנה על הקיר.

מסך תצוגה גרפי רחב )132x64 graphic LCD(,    חשבונות SIP, ובשילוב עם עד 32 מקשים מבטיחים 

חווית משתמש מדהימה מבחינת אפשרויות תצורה, ביצוע שיחות ועוד. 
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תכונות הטלפון

תכונות מתקדמות

IP PBX שילוב עם

קודקים ומאפייני שמע

♦  SIP 3 חשבונות
שיחת ועידה 3 אתרים ♦
♦ )CID( שיחה מזוהה
♦ )Call Waiting( שיחה ממתינה
♦ )MWI( עם נורית חיווי להודעה קולית ,)Voice mail( תא קולי
♦ SMS
♦ )Auto Redial( חיוג חוזר אוטומטי ,)Redial( חיוג חוזר
חיוג מהיר  ♦
♦ )Auto Answer( מענה אוטומטי
♦ )Hotline( קו חם
♦ )Emergency Call( שיחת חירום
♦ )Call Forward( הפניית שיחה
♦ )Call Transfer( העברת שיחה
♦ )Do-Not-Disturb( סינון שיחות
רישום היסטורי של שיחות )חויגו, התקבלו, לא נענו, הופנו( ♦
ספר טלפונים בעברית )300 רשומות(, רשימה שחורה ♦
♦ )MUTE( לחיץ השתקה
♦ )Call Hold( החזקת שיחה
תמיכה במספר שפות )עברית, אנגלית, רוסית...(  ♦
אפשרות כיוון עוצמת השמע בדיבורית, בשפופרת ובמערכת הראש ♦
אפשרות כיוון סוג ועוצמת צלצול )אפשרות יבוא צלילים נוספים( ♦
אפשרות הוספת לוגו אישי על גבי מסך התצוגה ♦

ספר טלפונים XML, חיפוש/יבוא ♦
♦ LDAP ספר טלפונים
♦  XML Browser, PUSH XML
♦ Action URL & Active URI
♦ Multicast IP Paging

♦ BLF, BLA
אינטרקום, איתות, מוסיקה בהמתנה  ♦
שיחה חונה, איסוף שיחה, הקלטת שיחה,  ♦

     השלמת שיחה, צליל צלצול ייעודי
איסוף קבוצתי, השמעה קבוצתית, דחיית ♦

     שיחה לא מזוהה
תוכנית חיוג, חייג עכשיו ♦

♦  Wideband Codec – G.722
♦  G.711u/A, G.723.1, G.726, G.729AB
♦ Voice Features - VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
♦ Full Duplex Speakerphone )with AEC (- דיבורית
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מאפייני רשת

ניהול

תאימות

אבטחה

♦ SIP v1 )RFC2543(, v2 )RFC3261(
♦ IPV6
♦ DNS SRV )RFC3263(
♦ Redundant server support
♦ NAT Traversal: STUN mode
♦ DTMF: In-Band, RFC2833, SIP Info
♦ Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode
♦ IP Assignment: Static/DHCP/PPPoE
♦ Bridge/router mode for PC port
♦ TFTP/DHCP/PPPoE client
♦ Telnet/HTTP/HTTPS server
♦ DNS client, NAT/DHCP server
♦ Logout

♦    Auto-Provision via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
♦  Auto-Provision with PnP
♦ SNMP V1/2, TR069 - אופציות
♦ Auto-Provision ,קונפיגורציה דרך דפדפן האינטרנט, הטלפון

♦     Open VPN, 802.1x, SRTP/HTTPS 
/TLS, VLAN QoS      

♦  AES Encryption
♦ Admin/VAR/User – 3 רמות הרשאה
נעילת מקשים ♦

מאפיינים פיזיים

מסך תצוגה LCD רחב )132x64 ( עם ♦
תאורה אחורית   

32 מקשים, 4 מקשי בחירה ♦
שקע חיבור למערכת ראש ♦
♦ Power Over Internet )IEEE 802.3af(
2 יציאות  למחשב המקומי ולרשת המחשבים ♦

)Dual 10/100 Mbps ( –      
אפשרות תלייה על הקיר ♦
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