
Megfizethető SIP Telefon a tiszta kommunikációért

A SIP-T41P egy belépő szintű, funkciókban gazdag SIP telefon üzleti célú
felhasználásra. A három vonalas IP telefon kialakítása a legkisebb részleteiben
is megkönnyíti a felhasználást.Kiváló hangminőséget és vizuális élményt biztosít.
A programozható gombok segítségével az IP telefon támogatja a kényelmes 
használatot lehetővé tévő extra funkciókat. A szabványos titkosítási protokollok  
segítségével távolról is nagy biztonsággal végezhetőek a beállítások és 
szoftveres frissítések. 

SIP-T41P

> Forradalmian új kialakítás

> Yealink Optima HD hangzás                    

> 2.7" 192x64-pixeles LCD kijelző
    háttérvilágítással

> 3 SIP fiók kezelése

> PoE támogatás

> Fejhallgató, EHS támogatás

> 2 pozíciót kínáló láb

> Falra szerelhetõ

> Egyszerû, rugalmas és biztonságos 
    provisioning 

Főbb funkciók és előnyök

Forradalmian új kialakítás 
A Yealink folytatta a már korábban megkezdett fejlesztéseket, így az új SIP-T4X  
termékcsaládot úgy tervezték, hogy a készülék által kínált elõnyöket maradéktalanul  
ki tudja használni a felhasználó. Ezen felül az új design 2 helyzetbe állítható,  
csúszásmentes talppal és ergonomikus, süllyesztett gombokkal rendelkezik.

HD Hangzás
A Yealink Optima HD hangzást a tökéletes szoftver eszköz kombinációja és a  
szélessávú techonlógia maximalizálása hozta létre. Ez olyan technológiákkal  párosul, 
mint a full duplex vagy a visszhangszûrõ, amely már-már élõbeszéd jellegû  kommunikációt 
létesít a felhasználók között.

Fejlesztett hívás menedzsment
A SIP-T41P vállalati környezetben elvárt szolgáltatásokat is támogat, úgy mint a SCA, 
 BLF Lista, hívástovábbítás, hívásátadás, 3 irányú konferenciabeszélgetés.A képernyõn  
3 oldalon megjelenõ szabadon elrendezhetõ gombok tetszés szerint programozhatóak be  
akár 15 különbözõ funkcióra. A SIP-T41P támogatja a Yealink YHS32-t EHS36-val mellyel  
a felhasználó akár vezetéknélküli fejhallgatóval is használhatja a készüléket.

Hatékony telepítés és provisioning
A beépített IEEE 802.3af Power-over-Ethernet lehetővé teszi a könnyű fejlesztést  a 
központosított áramellátással. A SIP-T42G  támogatja a FTP, TFTP, HTTP, és HTTPS 
protokolokat melyeken keresztül lekérhető a  beállításokat tartalmazó konfigurációs file, 
mely akár AES titkosítással is levédhető.

Magas biztonság és kompatibilitás 
A telefon TLS és SSL titkosítási protokollokat használ, ezzel is biztosítva a  
fokozott hálózati biztonságot. A sorozat hitelesítetten tökéletes kompatibilitást biztosít a  
vezetõ gyártókkal, mint például a 3CX, az Asterisk vagy a BroadSoft Broadworks.
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                     SIP-T41P Specifikáció 

 

Hang Jellemzők

> HD hangzás: HD kézibeszélő, HD kihangosító
> Szélessávú kodek: G.722
> Keskenysávú kodek: G.711(A/μ), G.723, G.729AB
   , G.726, GSM
> DTMF: In-band, Out-of-band(RFC 2833) és SIP
   INFO 
> Full-duplex hands-free kihangosító AEC-el
> VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

IP-PBX és BroadSoft Jellemzők

> Busy Lamp Field (BLF), BLF list
> Bridged Line Apperance(BLA)/SCA
> Névtelen hívás, Névtelen hívás elutasítása
> DND & Átírányítás szinkronizáció
> BroadWorks akárhol
> N-Way hívás, távoli iroda
> Hálózati hívás naplózása 
> BroadSoft call center funkciók
> Message Waiting Indicator (MWI)
> Üzenetrögzítő，call park, call pickup
> Intercom,lapozás, music on hold
> Hívás felvétel, hot-desking

 

Telefon Tulajdonságok
> 3 VoIP felhasználó
> Hívástartás, újrahívás, gyorstárcsázás
> Hívásátirányítás, hívásvárakoztatás, hívásátkapcsolás
> Hívás elutasítás, Kihangosítás
> Némítás, DND
> Hívás történet: hívott/fogadott/elmulasztott/átirányított
> 3 irányú konferenciahívás
> IP alapú tárcsázás
> Csengőhang választás/betöltés/törlés
> Forródrót, vészhívás
> Dátum beállítása automatikusan vagy egyénileg
> Tárcsázási szabály, XML Böngésző, action URL

Címjegyzék

> Beépített telefonkönyv több mint 300 bejegyzéssel
> BroadSoft kapcsolatok: partner/vállalkozás/személyi
  /közös/keresés/gyorshívás 
> Tiltólista
> XML/LDAP távoli telefonkönyv
> Inteligens keresés
> Telefonkönyv keresés/importálás/exportálás

Kijelző és Jelzések

> 2.7" 192x64-pixeles grafikus LCD kijelző
   háttérvilágítással
> LED a hívás és üzenet jelzésére
> Két színű (piros vagy zöld) LED-ek a
   vonal állapotának jelzésére
> Intuitív felhasználói felület ikonokkal és szoftveres 
   gombokkal
> Nyelv kiválasztás
> Hívás azonosítás: név, telefonszám 

> Két állítható irány
> Falra szerelhető
> Külső univerzális AC adapter (opcionális)： 
   AC 100~240V bemenet és DC 5V/1.2A kimenet
> Fogyasztás:
> Méret:
   212mm*189mm*175mm*54mm
> Megengedett páratartalom:10~95%
> Megengedett hőmérséklet: -10~50°C

Fukció gombok

> 6 vonal gomb LED-ekkel
> A 6 vonal gomb 15 különböző funkcióra
   programozható
> 5 funkció gomb: üzenetek, fejhallgató, tartás, némítás
   átkapcsolás, újrahívás, kihangosítás
> 4 szoftveres gomb
> 6 navigációs gomb
> 2 hangerőszabályzó
> Megvilágított némító gomb
> Megvilágított fejhallgató gomb
> Megvilágított kihangosító gomb

Interface

> 2xRJ45 10/100M Ethernet port
> 1xRJ9 (4P4C) kézibeszélő port
> 1xRJ9 (4P4C) fejhallgató port 
> Power over Ethernet (IEEE 802.3af), Class 2 

Csomag Tulajdonságok

>  Darab/Karton:5 db
>  Nettó súly/Karton.9 kg
>  Bruttó súly/Karton: 7.6 kg
>  Doboz méret: 241mm*236mm*138mm
>  Karton méret: 707mm*253mm*244mm 

Egyéb Fizikai Jellemzők

Internet

Hálózat és biztonság

> SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
> NAT transverse: STUN mód
> Proxy mód és peer-to-peer SIP link mód
> IP Hozzárendelés: statikus/DHCP
> HTTP/HTTPS web szerver
> Idő és dátum szinkronizáció SNTP-vel
> UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263)
> QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS
   DSCP
> SRTP a hang és videó titkosításhoz
> Transport Layer Security (TLS)
> HTTPS certificate manager
> AES titkosítás a konfigurációs fájlnak
> Digest authentication using MD5/MD5-sess
> OpenVPN, IEEE802.1X
> IPv6

Menedzsment

> Konfiguráció: kereső/telefon/auto-provision
> Automatikus konfiguráció: FTP/TFTP/HTTP
  /HTTPS
> Automatikus konfiguráció PnP-vel
> BroadSoft eszköz menedzsment
> Zero-sp-touch
> Provisioning szerver redundancia támogatás
> Telefonzár a személyes védelem érdekében
> Reset, újraindítás
> Trace készítés és export,System log

Tanúsítvány

REACH

Addr: 4th-5th Floor, South Building, No.63 Wanghai Road, 2nd Software Park, Xiamen, China
Web: www.yealink.com  
Tel: +86-592-5702000  
Email: sales@yealink.com

Altalanos
Stamp

Altalanos
Text Box
6771 Szeged, Gyár utca 43.Tel: +36[62]999-444  Fax:+36[62]999-445 info@n-tel.hu

Altalanos
Text Box
www.n-sytem.hu   ::   www.yealink.hu   ::   www.yealink.eu




