EHS36
Bezprzewodowy Adapter
Do zestawu słuchawkowego

Rozmawiaj i odbieraj połączenia
wszędzie
• Kompatybilny z Jabra, Plantronics, Sennheiser
• Sterowanie telefonem przez bezprzewodowy zestaw słuchawkowy
• Plug and play
• Łatwy w użyciu

Nowy i zaawansowany technicznie Yealink Headset Adapter EHS36 zapewnia interfejs techniczny
pomiędzy twoim Yealink
SIP-T48S/T48G/T46S/T46G/T42S/T42G/T41S/T41P/T40G/T40P/T29G/T27G/T27P
Telefony IP oraz kompatybilny bezprzewodowy zestaw słuchawkowy. Jest on zatwierdzony do użytku z głównymi
producentami zestawów słuchawkowych Jabra, Plantronika, modele bezprzewodowe Sennheiser.
Urządzenie jest łatwe w instalacji, wystarczy podłączyć przełącznik EHS36 do portu EXT telefonu i skutecznie `plug and play`
dając Ci kontrolę nad telefonem Yealink i możliwość odbierania i zawieszania połączeń zdalnie.
Został on zaprojektowany specjalnie w celu zapewnienia maksymalnej wydajności w zastosowaniach biznesowych, takich jak
recepcje, call center i ogólne wykorzystanie telefonu i jest idealny dla sektora korporacyjnego, finansowego, zdrowia,
rządowego, edukacyjnego, przemysłowego i MŚP/SoHo rynku.

www.yealink.com

EHS36
Adapter bezprzewodowy
Główne cechy charakterystyczne

Główne cechy pakietu

• -Obsługuje Yealink SIP-T48S/T48G/T46S/T46G/T42S/T42G/T41S/T41P/

• Qty/CTN: 40 PCS

Telefony IP T40G/T40P/T29G/T27G/T27P
• Kompatybilne z bezprzewodowymi zestawami słuchawkowymi Jabra,
Plantronics
• Kompatybilny z bezprzewodowymi zestawami słuchawkowymi
Sennheiser

• N.W/CTN: 6.5 kg
• G.W/CTN: 7.0 kg
• Wielkość pudełka: 160mm x 85mm x 35mm
• Rozmiar kartonu: 400mm x 382mm x 190mm

! Uwaga: Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy
sennheiser musi być wyposażony w najnowszą wersję.
firmware serii DW-Office (wersja 96 lub nowsza) !
• Plug and play
• Odbieranie połączeń przychodzących przez zdalny bezprzewodowy
zestaw słuchawkowy
• Rozłączanie połączeń przez zdalny bezprzewodowy zestaw
słuchawkowy
• Połączenia przychodzące są sygnalizowane w słuchawce zestawu
słuchawkowego.
Cechy fizyczne

Obsługa zestawów słuchawkowych

• Wbudowany port wejściowy RJ12 (6P6C) podłączony do telefonu IP
• 1 x port wyjściowy RJ45 (8P8C) dla zestawu słuchawkowego
GN/Jabra/Sennheiser
• 1 x port wyjściowy 3,5 mm dla zestawu słuchawkowego Plantronics
• Akcesoria: 1 x RJ12, 1 x RJ45, 1 x 3,5 mm, 1 x RJ9, 1 x Sennheiser Y-Cord
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Ten przewód jest dostarczany przez Plantronics

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Email: sales@yealink.com

Strona: www.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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