
EXP40

Wysokowydajny moduł rozszerzający LCD

Moduł rozszerzenia EXP40 dla telefonów SIP-T46S, SIP-T46G, SIP-T48S i SIP-
T48G, rozszerzający możliwości funkcjonalne telefonu typu sip na zupełnie 
nowy poziom. Posiada on duży graficzny wyświetlacz LCD. Dwie strony z 20 
elastycznych przycisków są wyświetlane na wyświetlaczu mogą być 
zaprogramowane do 40 różnych funkcji, funkcje zwiększające produktywność 
obejmują BLF/BLA, szybkie wybieranie, przekierowywanie połączeń, 
przenoszenie, parkowanie, odbieranie, itp.

Najważniejsze cechy i korzyści

Rewolucyjnie nowy design
Nowy  projekt,  dążący  do  najdrobniejszych  szczegółów,  aby  elegancko
dopasować się do wyglądu i  odczuć T46G,  gumowe osłony na stopkach,
które  stykają  się  z  powierzchnią  biurka,  zapobiegają  przesuwaniu  się
telefonu. Nowa podstawka na stopki pozwala na dwie pozycje urządzenia,
zastosowanie  montażu  ściennego.  Podświetlany  wyświetlacz  eliminuje
potrzebę oświetlenia zewnętrznego.

Bogate wrażenia wizualne dla aplikacji
Wyposażony  w  graficzny  wyświetlacz  LCD  160x320  z  podświetleniem.
Możliwych jest 20 fizycznych przycisków, każdy z dwukolorową diodą LED i
dwoma widokami stron, co pozwala na 40 dodatkowych programowalnych
przycisków,  które  mogą  być  używane do szybkiego wybierania,  BLF/BLA,
przekierowywania  połączeń,  transferu,  parkowania,  odbierania,  itp.  Do
szybkiego przełączania stron używane są 2 niezależne klawisze sterujące.

Możliwość rozbudowy
Obsługuje  do  6  modułów  rozszerzeń  dla  aplikacji  konsoli  obsługowej,
dodając  do  240  dodatkowych  przycisków.  musi  być  zasilany
konwencjonalnym zasilaczem (5V/1,2A), jeśli przekracza 2 połączenia.
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Wyświetlacz

 160x320 graficzny wyświetlacz LCD z 16-
stopniową skalą szarości

 Podświetlenie LCD

 Możliwe są dwie odsłony strony

 Różne ikony dla każdej pokazanej funkcji na 
wyświetlaczu LCD

Funkcje klawiszy i wskaźnik

 20 fizycznych przycisków, każdy z dwukolorową 
diodą LED

 20 dodatkowych przycisków poprzez 
przełącznik stron

 2 niezależne przyciski sterujące służą do 
szybkiego przełączania stron

 Programowalny dla współdzielonej lniii, BLF 
list, park połączeń, konferencja, dalsze 
przekazywanie, odbiór grupowy, LDAP, Pick 
UP, XML Browser

Cechy fizyczne

 Montaż na ścianie

 Stojak z 2 regulowanymi kątami

 Moduł rozszerzający (≤2) jest zasilany 

przez telefon hosta

 Obsługuje do 6 modułów  

 2xRJ12（6P6C）porty dla danych wejściowych i wyjściowych

 Maksymalny pobór mocy (PSU): 0,67W

 Wymiary(W*D*H*T): 

127mm*213mm*167mm*45mm

 Stosuje się do Yealink SIP-T46S, SIP-T46G, SIP-T48S, SIP-T48G.

 Temperatura pracy: -10~50°C (+14~122°F

 Wilgotność robocza: 10-95%

SIP-T46G+EXP40

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

YEALINK TECHNOLOGY CO., LTD. Email: sales@yealink.com                   Strona www.yealink.com

> Qty/CTN: 10 PCS

> N.W/CTN: 6.7 kg

> G.W/CTN: 7.6 kg

> Rozmiar pudełka: 
237mm*154mm*100mm
> Wielkość kartonu: 
520mm*317mm*247mm

EXP40 Specyfikacja

Cechy pakietu



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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