DD10K
Yealink DECT USB Klucz bezpieczeństwa
Klucz sprzętowy Yealink DECT DD10K nie tylko umożliwia równoczesną pracę T41S/T42S jako
słuchawki po sparowaniu ze stacją bazową IP Yealink W60B DECT, ale także umożliwia pracę T53/
T53W/T54W/T57W/T58A/VP59 jako stacji bazowej, która może być zarejestrowana z
maksymalnie 4 kompatybilnymi słuchawkami Yealink W52H/W56H/W53H.
Dzięki dużej szybkości transmisji 1152kbps/s, rozwiązanie to zapewnia szybkie i niezawodne
połączenie DECT bez problemów z okablowaniem oraz daje możliwość korzystania z komunikacji
bezprzewodowej w ciągu kilku minut. Jako uzupełnienie do serii Yealink DECT, dołączenie DD10K
do telefonu stacjonarnego oferuje nowe rozwiązanie poprzez połączenie funkcji telefonu
stacjonarnego z możliwościami DECT.
Co więcej, telefon Yealink DD10K jest zgodny ze standardami CAT-iq 2.0, a jego wdrożenie jest
łatwe i bezpieczne, co gwarantuje elastyczne i optymalne użytkowanie.

Najważniejsze cechy i korzyści

> Interfejs: USB 2.0

> Kompatybilny z Yealink SIP- T41S/T42S z FW 66.82.0.35 lub
nowszym, SIP-T58A z FW V83 lub nowszym i
SIP-T53/T53W/T54W/ T57W/VP5

> Wymiary: 73mm*27mm*8mm

> Niezawodne połączenie

Cechy pakietu

> Prostota użytkowania

> Zawartość opakowania:

> Plug and Play

- DD10K DECT Klucz sprzętowy USB

> Wysoka prędkość transmisji

- Przewodnik szybkiego startu

Specyfikacja

> Qty/CNT: 80 PCS

> DECT Transmission Rate: 1152kbps/s

> Wielkość pudełka: 136mm*70mm*40mm

> 2 wewnętrzne dookolne anteny wewnętrzne QWL

> Rozmiar kartonu: 443mm*305mm*285mm

> Pobór mocy: 815mW

> N.W: 4.0 kg

> Częstotliwość pasm：

> G.W: 4.6 kg

1880 – 1900 MHz (Europa), 1920 – 1930 MHz (US)

> Waga: 2g

Zgodny z

> Standardy DECT: CAT-iq 2.0
> Zasięg wewnętrzny: 20m~50m (Maksymalna odległość wynosi
50m)

IC: 10741A-DD10

> Zasięg zewnętrzny: 300m (przy dobrej widoczności i w
idealnych warunkach)

Dowiedz się więcej
Aby dowiedzieć się, jak rozwiązania Yealink mogą pomóc Twojej organizacji, odwiedź nas na www.yealink.com lub wyślij maila na sales@yealink.com.

O Yealink
Yealink jest wiodącym światowym dostawcą rozwiązań w zakresie komunikacji i współpracy dla przedsiębiorstw, oferującym usługi
wideokonferencji dla przedsiębiorstw na całym świecie. Skupiając się na badaniach i rozwoju, Yealink kładzie również nacisk na
innowacyjność i kreatywność. Dzięki wyjątkowym patentom technicznym w zakresie technologii przetwarzania chmury obliczeniowej,
audio, wideo i obrazu, Yealink zbudował panoramiczne rozwiązanie do współpracy w zakresie wideokonferencji audio i wideo, łącząc
swoje usługi w chmurze z szeregiem produktów końcowych. Jako jeden z najlepszych dostawców w ponad 140 krajach i regionach, w
tym w USA, Wielkiej Brytanii i Australii, Yealink plasuje się na pierwszym miejscu pod względem udziału w światowym rynku przesyłek
telefonicznych SIP.
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Pomoc techniczna
Odwiedź witrynę Yealink WIKI (http://support.yealink.com/), aby pobrać oprogramowanie sprzętowe, dokumenty produktu, FAQ i
inne. W celu zapewnienia lepszej obsługi, szczerze zalecamy korzystanie z systemu Yealink Ticketing (https://ticket.yealink.com) w
celu zgłoszenia wszystkich problemów technicznych.
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