
Unify 

Důvěryhodný partner pro Vaši digitální cestu

 

Snadno použitelný
Tato designová a technologická vylep-
šení ve spojení s jejich snadným zajiště-
ním, konfigurací a správou slouží 
ke zjednodušení provozních aktivit a sní-
žení nákladů.

Splňuje potřeby moderních 
organizací 
Tato řada zařízení vybavených bohatou 
paletou požadovaných funkcí a množst-
vím aplikací umožňuje co nejširší použití 
v organizacích a uspokojení jejich 
potřeb.

Intuitivní a úsporný s nízkou 
uhlíkovou stopou
Ergonomicky navržená a uživatelsky pří-
větivá řada OpenScape Desk Phone CP 
G2 umožňuje rychlé a snadné použití a 
zanechává nízkou uhlíkovou stopu.

Operační software
• SIP & HFA (Cornet-IP) software, SIP 

software je předem nainstalován

• Plug & Play / automatické zajištění 
software prostřednictvím DLS 
od Atos Unify

OpenScape Desk Phone 
CP110

Tato zařízení OpenScape Desk Phone CP příští generace spojují moderní a elegantní 
design s nejnovějšími technologickými vymoženostmi a s intuitivními ovládáním, které 
splňují různorodé potřeby jednotlivých uživatelů.

Telefonní řada OpenScape Desk Phone CP 
G2 od Atos Unify
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Telefonní modely

OpenScape Desk Phone CP110
Ideální zařízení pro vstupní úroveň, níz-
konákladové scénáře bez kompromisu 
ohledně kvality.

Displej

• Třířádkový grafický displej 
(192 x 48 pixelů), monochromatický

• Signalizace LED (červená)

Tlačítka
• 3 volně programovatelná tlačítka 

funkcí se Soft Label na LCD 
Předem naprogramované: seznam 
volání, přesměrování, opakování 
volby

• 2 pevná tlačítka funkcí: nastavení, 
zprávy

• 3-cestný navigační prvek plus tlačítko 
OK

• 2 zvukové funkce (vypnutí zvuku/hla-
sité telefonování)

• Hlasitost +/-

• Hlasitý příposlech/hlasité telefono-
vání (plně duplexní)

Nastavení

• Stojan, dva různé úhly nastavení

• Montáž na zeď

Komunikační platformy
OpenScape Desk Phone CP G2 pod-
poruje následující komunikační plat-
formy:

SIP
• OpenScape Voice V9 od Atos Unify

HFA
• OpenScape Business V3R2 od Atos 

UNIFY

• OpenScape 4000 V8R2 (připravuje 
se) od Atos UNIFY

• OpenScape 4000 V10R2 od Atos 
UNIFY
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Technické údaje

Atos Unify OpenScape Desk Phone CP110

Barva krytu černá

Úhel naklopení 2

Sluchátko a stojan s natištěným logo Unify ano

Displej

Rozměry 2,8" FSTN displej

162 x 48 pixelů

třířádkový

Barva monochromatický

Dodatečné optické upozornění na volání ano (červená)

Tlačítka/LED

Pevná tlačítka funkcí 2

(nastavení/zprávy)

Volně programovatelná tlačítka 3 s LCD popisky

seznam volání, přesměrování, opakování volby

Popis tlačítek displej

Tlačítka pro nastavení hlasitosti 3

(vypnutí zvuku/hlasité telefonování) a hlasitost +/-

Navigace 3-cestný navigační prvek plus tlačítko OK

Zvuk

G.711 (64 kbit/s a/μ-law) ano

G.722 (64 kbit/s) ano

G.729AB (8 kbit/s) ano

OPUS ano

Hlasitý příposlech ano

Plně duplexní hlasité telefonování ano

Potlačení ozvěny pro lokální ozvěnu (AEC) 
plně duplexní

ano

Rozhraní

LAN přípojka
(Ethernet s automatickým snímáním)

10/100/1000Mbit/s

Integrovaný switch ano

Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) ano

Přípojka náhlavní soupravy pro šňůrové (121 TR9-5) 
a bezšňůrové náhlavní soupravy (121 TR9-5*)

ano

Pasivní RFID etiketa ano

VoIP protokol

SIP ano

CorNet IP / HFA ano

Bezpečnostní prvky

Autentifikace na vrstvě 2 (IEEE 802.1x) ano

Šifrování hlasových spojení prostřednictvím SRTP ano

Signalizace prostřednictvím TLS šifrování ano

Podpora digitálních certifikátů (X.509 V3) ano

HTTPS ano
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Síť

LLDP-MED ano

QoS (DiffServ a IEEE 802.1Q) ano

IEEE 802.1Q ano

Napájení

Power over Ethernet 
(PoE, IEEE 802.3az)

ano

PoE třída 1

Externí napájení (k dispozici modely 
podle jednotlivých zemí)

volitelné

Ekologická certifikace

ENERGY STAR ano

Technické údaje

Rozměry (úhel (°) x výška [mm] x šířka [mm] x hloubka 
[mm])

22,5° x 215 x 187 x 201

45° x 183 x 187 x 168

Hmotnost [kg] 0.75

Skladovací podmínky --25 °C až +70 °C

Provozní podmínky +5 °C až +40 °C

Atos Unify OpenScape Desk Phone CP110
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