OpenScape DECT přenosné telefony
Přenosné telefony pro systémy HiPath a OpenScape
OpenScape DECT Phone S5 je

Správce souborů

Funkce mobility

elegantní DECT bezdrátový telefon
s moderním designem a vynikajícími
výkonnostními vlastnostmi. Jedná se
o velice kvalitní sluchátko s 1,8"
barevným TFT displejem, nově i
vibračním alarmem a optimální
uživatelskou nápovědou. Rozsahem
funkcí
se
vyrovná
šňůrovým
systémovým telefonům.





Vícebuňková (multi-cell)
schopnost

Monofonní zvuky
Polyfonní zvuky
Obrázky pro spořič displeje






Telefonní seznam






Až 500 záznamů pro všechny
adresáře
Zkrácená volba
Správa prostřednictvím PC
Zálohování/stahování dat
telefonního seznamu
Přístup k:
Telefonní databázi LDAP
(HiPath-/OpenScape Cordless)
HiPath Manager (HiPath/OpenScape Cordless
Enterprise)

Zabezpečení




Možnost přihlášení až ke 4 systémům
DECT najednou

Telefonní funkce


Pokud byly doručeny zprávy, bliká
tlačítko čekající zprávy.



Signalizace volání
Podsvícená klávesnice zahrnuje:
 Navigační oblast









Kombinované tlačítko pro zvednutí
hovoru a hlasitý hovor
Tlačítko pro upozornění na čekající
zprávu
5-cestné tlačítko pro navigaci
Zámek klávesnice
Volně programovatelné displejové
tlačítko
Kombinované tlačítko pro nastavení
hlasitosti mikrofonu a vypnutí zvuku
Tlačítko pro rozpojení/zpětný dotaz
2 postranní tlačítka pro jednoduché
nastavení hlasitosti během hovoru

TFT barevný displej




27 jazyků displeje
Zobrazení na displeji v klidovém
režimu
Podsvícené pozadí








Optická/zvuková signalizace
Zobrazení telefonního čísla,
eventuelně jména volajícího
Rozlišení interních a externích
hovorů
VIP-signalizace pro interní i
externí hovory






Vyzvánění a melodie




5 monotónních melodií
21 polyfonních melodií
Tichý alarm (vibrace)
Drátovou – 2,5 mm jack
Bezdrátovou – Bluetooth

PC rozhraní



Bluetooth
Micro-USB

PC aplikace



Synchronizace telefonního
seznamu
Stahování spořičů displeje
a melodií

Společnost APENEX je držitelem certifikace Advanced Solution
Provider for Small Medium Business and Enterprise Solutions
Partner na systémy OpenScape Office, HiPath3000/ OpenScape
Business, HiPath4000/OpenScape4000, OpenScape Voice dle
partnerského programu Siemens/Unify Go Forward! Partner Program

Příjem/odmítnutí volání
(HiPath/OpenScape Cordless)
Rychlý přístup k funkcím a
telefonním číslům prostřednictvím
programovatelných tlačítek
Manuální seznam opakování volby
posledních 20 vytáčených čísel
Automatické opakování volby
Plně duplexní hlasité telefonování
Systémová zkrácená volba,
centrální i individuální
Přímé hlasité oslovení (jen
HiPath/OpenScape Cordless
Enterprise)

Technické údaje
Přenosný telefon

Přípojka pro náhlavní soupravu



Zašifrovaný přenos hlasu
Zámek přenosné části s 4 místným
kódem
Bezpečné přihlášení do systému

Vícenásobné přihlášení
k systémům DECT

Signalizace zpráv

Vybavení

Roaming
Bezproblémové předání
Předání nosiče
Zobrazení na displeji při opuštění
radiové sítě




Šifrování/dešifrování podle
standardu DECT
Napájení: 2 NiMH AAA

Hmotnost


Přenosná část včetně baterie cca
125 g

Barva


Stříbrná

Rozměry (d x š x t) v mm



Přenosný telefon: 151 x 49 x 26
Nabíječka: 40 x 81 x 80

APENEX, s.r.o.
B. Němcové 756/66, 370 01 Č. Budějovice
Tel.:+420 386 321 354,e-mail: info@apenex.cz
IČO: 26102692, DIČ: CZ 26102692

OpenScape DECT přenosné telefony
Přenosné telefony pro systémy HiPath a OpenScape
OpenScape DECT Phone SL5 je
nejmenší a nejlehčí přenosný DECT
telefon
v portfoliu. Designem
a
vynikajícími
výkonnostními
vlastnostmi
splňuje
nejvyšší
požadavky a skvěle se hodí na různá
pracoviště.
Díky
velkému 2,4"
barevnému TFT displeji a modernímu
uživatelskému prostředí, se velice
snadno obsluhuje. Rozsahem funkcí
se vyrovná šňůrovému systémovému
telefonu.

TFT barevný displej






Funkce mobility

Velký 2,4“ TFT barevný displej
27 jazyků displeje
Zobrazení na displeji v klidovém
režimu
Podsvícené pozadí





Zabezpečení

Monotónní vyzvánění
Polyfonní vyzvánění
Obrázky pro spořič displeje

Telefonní seznam








Až 500 záznamů pro všechny
adresáře
Zkrácená volba
Správa prostřednictvím PC
Zálohování/stahování dat
telefonního seznamu
Přístup k:
Telefonní databázi LDAP (HiPath/OpenScape Cordless)
HiPath Manager (HiPath/OpenScape Cordless

Signalizace zpráv

Signalizace volání








Navigační oblast
Kombinované tlačítko pro zvednutí
hovoru a hlasitý hovor
Tlačítko pro upozornění na čekající
zprávu
5-cestné tlačítko pro navigaci
Zámek klávesnice
Volně programovatelná displejová
tlačítka
Profilové tlačítko, tlačítko ke změně
profilu vyzvánění a vypnutím mikrofonu
Tlačítko pro rozpojení/zpětný dotaz
složitelné na tlačítko „0“

TFT barevný displej





Velký 2,4“ TFT barevný displej
27 jazyků displeje
Zobrazení na displeji v klidovém režimu
Podsvícené pozadí






Optická/zvuková signalizace
Zobrazení telefonního čísla,
eventuelně jména volajícího
Rozlišení interních a externích
hovorů
VIP-signalizace pro interní i externí
hovory

Vyzvánění a melodie





Drátovou – 2,5 mm jack
Bezdrátovou – Bluetooth

Možnost přihlášení až ke 4 systémům
DECT najednou

Telefonní funkce









Příjem/odmítnutí volání
(HiPath/OpenScape Cordless)
Rychlý přístup k funkcím a
telefonním číslům prostřednictvím
programovatelných tlačítek
Manuální seznam opakování
volby posledních 20 vytáčených
čísel
Automatické opakování volby
Plně duplexní hlasité telefonování
Systémová zkrácená volba,
centrální i individuální
Přímé hlasité oslovení (jen
HiPath/OpenScape Cordless
Enterprise)

Technické údaje
Přenosný telefon


5 monotónních melodií
21 polyfonních melodií
Tichý alarm (vibrace)



Přípojka pro náhlavní soupravu



Zašifrovaný přenos hlasu
Zámek přenosné části s 4
místným kódem
Bezpečné přihlášení do systému

Vícenásobné přihlášení
k systémům DECT



Pokud byly doručeny zprávy, bliká
tlačítko čekající zprávy.




Roaming
Bezproblémové předání
Předání nosiče
Zobrazení na displeji při opuštění
radiové sítě





Podsvícená klávesnice zahrnuje:





Správce souborů





Vybavení

Vícebuňková (multi-cell)
schopnost

Šifrování/dešifrování podle
standardu DECT
Napájení: Li-Ion

Hmotnost


Přenosná část včetně baterie cca
100 g

PC rozhraní

Barva




Rozměry (d x š x t) v mm

Bluetooth
Micro-USB

PC aplikace



Synchronizace telefonního
seznamu
Stahování spořičů displeje a
melodií

Společnost APENEX je držitelem certifikace Advanced Solution
Provider for Small Medium Business and Enterprise Solutions
Partner na systémy OpenScape Office, HiPath3000/ OpenScape
Business, HiPath4000/OpenScape4000, OpenScape Voice dle
partnerského programu Siemens/Unify Go Forward! Partner Program




Stříbrná
Přenosný telefon: 130 x 51 x 19

 Nabíječka: 29 x 70 x 58

APENEX, s.r.o.
B. Němcové 756/66, 370 01 Č. Budějovice
Tel.:+420 386 321 354,e-mail: info@apenex.cz
IČO: 26102692, DIČ: CZ 26102692

OpenScape DECT přenosné telefony
Přenosné telefony pro systémy HiPath a OpenScape
OpenStage M3 DECT patří do řady

Modely přenosných telefonů

zařízení navržených pro drsné
prostředí. Tato řada zahrnuje více
variant,
které
pokrývají
různé
možnosti alarmů. Jsou vhodné i
pro oblasti potenciálně
ohrožené
explozí, kde mají vlhkost, nečistoty,
nárazy, prach nebo silný hluk
negativní
dopad
na
kvalitu
komunikace. Díky svému krytu
s třídou ochrany IP65 se perfektně
hodí právě pro taková prostředí.
Varianty OpenStage M3 Ex jsou
ideální pro drsná a výbušná prostředí,
i pro další oblasti kontaminované
plynem nebo prachem.

OpenStage M3




Integrované základní funkce
tísňového volání
Dodatečné rozšířené funkce
tísňového volání



OpenStage M3 Ex


Základní funkce tísňového volání
vhodné pro drsná nebo potenciálně
výbušná prostředí



Rozšířené funkce tísňového volání
vhodné pro drsná nebo potenciálně
výbušná prostředí

Funkce










Vynikající kvalita hlasu, i v hlučném
prostředí
Komfortní ovládání rovněž při slabém
osvětlení
Upozornění na novou zprávu
prostřednictvím samostatného
tlačítka
Moderní, prvotřídní uživatelské
rozhraní srovnatelné s mobilním
telefonem
PC rozhraní prostřednictvím
Bluetooth nebo Mini-USB
Velký privátní telefonní seznam
Integrované funkce buzení a
organizmu
Nastavitelné melodie vyzvánění a
alarmu
Vícebuňková (multi-cell) schopnost
(roaming a bezproblémové předání)

Funkce tísňového volání
Základní funkce tísňového volání













Kryt s třídou ochrany IP65
Nárazuvzdorný a odolný proti otěru
Bezsilikonový povrch
Odolnost proti rušení podle EN 61006-2
Provozní teplota: -10°C až +55°C
Akustika hovoru přizpůsobená
průmyslovému prostředí
Tlačítko tísňového volání a různá
volitelná čidla alarmu
Podsvícená číslicová tlačítka a tlačítka
pro listování
Vhodný pro HPS
Podsvícený 1,8“ velký TFT grafický
displej s nádhernými barvami
Přípojka pro náhlavní soupravu



Všechny základní funkce
tísňového volání
Mimovolní alarmy (bez pohybu,
pád, časový alarm, únik,
technický alarm a vytáhnutí šňůry)

OpenStage M3 Ex Plus



Vybavení

Konfigurace tísňového volání
chráněná služebním PINem
Lokalizace přenosného telefonu
při tísňovém volání

Rozšířené funkce

OpenStage M3 Plus













Tlačítko tísňového volání s volitelně
různým chováním při dlouhém nebo
krátkém stisku
Monitorování tísňového volání
pomocí světelné signalizace (LED) na
přední straně přenosného telefonu
Až 3 předem nakonfigurovaná čísla
tísňového volání
Automatické volání s alarmem
Zvuková signalizace (tísňový signál)
v místě alarmu
Automatická signalizace alarmu,
jestliže je přenosný telefon mimo
dosah/vypnutý nebo je nízká úroveň
nabití akumulátoru
Konfigurovatelné zablokování tlačítek
(s tlačítkem tísňového volání nebo
bez něho)

Společnost APENEX je držitelem certifikace Advanced Solution
Provider for Small Medium Business and Enterprise Solutions
Partner na systémy OpenScape Office, HiPath3000/ OpenScape
Business, HiPath4000/OpenScape4000, OpenScape Voice dle
partnerského programu Siemens/Unify Go Forward! Partner Program





Každý typ alarmu může používat
své vlastní číslo
Konfigurovatelné předběžné
alarmy
Rozšířené scénáře alarmů
s alarmovým serverem/bez něho,
např. OpenScape Alarm
Response (OScAR)

Funkce přenosných telefonů
EX

Zaplynované prostředí



Vhodný pro oblasti plynové zóny
1 ohrožené výbuchem
Registrace Ex pro nebezpečné
plyny: II 2G Ex ib IIC T4 Gb

Technické údaje
Přenosný telefon




Šifrování/dešifrování podle
standardu DECT
Napájení: akumulátor Li-Ion
Doba napájení: asi 4 hodiny

Hmotnost
 Přenosný telefon vč. akumulátoru
asi 166 g
 Nabíječka asi 118 g
Barva
 Stříbrná
Rozměry (d x š x t) v mm
 Přenosná část:154 x 56 x 26
 Nabíječka: 89,5 x 86 x 36

APENEX, s.r.o.
B. Němcové 756/66, 370 01 Č. Budějovice
Tel.:+420 386 321 354,e-mail: info@apenex.cz
IČO: 26102692, DIČ: CZ 26102692

OpenScape DECT přenosné telefony
Přehled funkcí
OpenScape DECT
Phone S5

OpenScape DECT
Phone SL5

OpenStage M3
professional

Třída ochrany

-

-

IP65

Odolnost proti rušení dle EN 6100-6-2

-

-

ano

Provozní teplota

+5°C až +45°C

+5°C až +45°C

-10°C až +55°C

Podsvícený displej

128 x 160 Pixel
65k barev

240 x 320 Pixel
65k barev

128 x 160 Pixel
65k barev

Jazyky displeje

27

27

26

Podsvícená číslicová tlačítka včetně
navigační oblasti

ano

ano

ano

5 cestné s centerclick

5 cestné s centerclick

5 cestné s centerclick

Tlačítko MWI

ano

ano

ano

Tlačítka lze naprogramovat
individuálně

ano

ano

ano

5 standardních vyzvánění
21 polyfonních melodií

5 standardních vyzvánění
21 polyfonních melodií

5 standardních vyzvánění
15 polyfonních melodií

ano

ano

ano

asi 500

asi 500

asi 500

konektor 2,5 mm

konektor 2,5 mm

Bluetooth

Bluetooth

konektor 2,5 mm
(M3/M3 Plus)
Bluetooth

Mini USB
Bluetooth

Mini USB
Bluetooth

Mini USB
Bluetooth

ano

ano

ano

2 NiMH AAA

akumulátor Li-Ion

akumulátor Li-Ion

151x49x26

130x51x19

154x56x26

asi 125 g

asi 100 g

asi 166 g

Porovnání displejů

Tlačítko pro navigaci

Vyzvánění a melodie
Vibrační alarm
Záznamy telefonního seznamu
Přípojky náhlavní soupravy
Šňůrové
Bezdrátové
PC rozhraní
Šňůrové
Bezdrátové
Zablokování přenosného telefonu
pomocí 4místného kódu (PINu)
Napájení
Rozměry (délka/šířka/tloušťka) v mm
Hmotnost přenosného telefonu vč.
akumulátoru

Společnost APENEX je držitelem certifikace Advanced Solution
Provider for Small Medium Business and Enterprise Solutions
Partner na systémy OpenScape Office, HiPath3000/ OpenScape
Business, HiPath4000/OpenScape4000, OpenScape Voice dle
partnerského programu Siemens/Unify Go Forward! Partner Program
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