EXP43
Moduł rozszerzenia kolorów
Moduł rozszerzenia kolorów Yealink Edla telefonów IP Yealink T43U/T46U/T48U, został zaprojektowany w celu rozszerzenia możliwości
funkcjonalnych telefonu SIP na zupełnie nowy poziom. Posiada duży 4,3-calowy kolorowy ekran LCD, który zapewnia żywe doznania
wizualne. Ponadto zapewnia on prosty interfejs użytkownika i zaawansowane możliwości obsługi połączeń. Na przykład, trzy strony 20
elastycznych przycisków wyświetlanych na wyświetlaczu mogą być zaprogramowane do 60 różnych funkcji. Funkcjonalność telefonów IP
Yealink T43U/T46U/T48U zostanie również rozszerzona o EXP43, można ustawić dostarczone wielofunkcyjne przyciski linii jako BLF, szybkie
wybieranie, przekazywanie połączeń, transfer, przekierowanie połączeń, odbieranie połączeń itp. Kolorowy moduł rozszerzający Yealink
EXP43 jest idealnym rozwiązaniem dla recepcjonistów, asystentów administracyjnych i pracowników contact center i daje możliwość łatwego
monitorowania kontaktów i zarządzania dużą ilością połączeń..

Najważniejsze cechy i korzyści
Projektowanie struktury przyjaznej dla użytkownika
Dzięki kolorowemu ekranowi o przekątnej 4,3 cala, moduł rozszerzający Yealink EXP43 ma
na celu zapewnienie świeżych doznań wizualnych i łatwej obsługi. Jego nowa konstrukcja
pozwala na łatwą regulację pomiędzy dwoma kątami leżącymi, nawet bez konieczności
demontażu. Aby zapewnić większą niezawodność transmisji danych i większą prędkość ich
odświeżania, do podłączenia modułu EXP43 do telefonów IP Yealink T43U/T46U/T48U
wybrano kabel USB. Ponadto, po nawiązaniu połączenia pomiędzy modułem rozszerzającym
a telefonem IP, pozostały port USB z tyłu EXP43 może być również wykorzystany do realizacji
rozszerzonych funkcji telefonu

• 4,3 , rozdzielczość 272 x 480
• Kolorowe ikony dla bogatych doznań
wizualnyche
• 20 fizycznych przycisków na
każdej stronie
• Trzy niezależne przyciski sterujące z

Intuicyjna wizualizacja
4,3-calowy kolorowy ekran o rozdzielczości 272x480 pikseli znacznie wzbogaca
wrażenia wizualne. Kolorowe ikony klawiszy DSS, funkcja tapety i wygaszacza ekranu,
wszystko to oferuje nowe wrażenia z obsługi, jak również pozwala na dostosowanie
EXP43 w swoim własnym stylu. Co więcej, jego 3 przyciski sterujące z podświetlaną
diodą LED służą do szybkiego przełączania na odpowiednią stronę.
Możliwość rozbudowy
Telefony IP Yealink T43U/T46U/T48U mogą być w pełni wyposażone w maksymalnie
trzy kolorowe moduły rozszerzeń EXP43, przy jednoczesnym dodaniu maksymalnie 180
dodatkowych przycisków. Trzy strony 20 elastycznych przycisków z dwukolorową diodą
LED wyświetlaną na wyświetlaczu mogą być zaprogramowane do 60 różnych funkcji
szybkiego wybierania, BLF/BLA, przekierowywania połączeń, transferu, itp. Dzięki temu
można efektywnie zarządzać dużą ilością jednoczesnych połączeń, bez wysiłku
monitorować połączenia i znacznie zwiększyć osobistą produktywność..

podświetlaną diodą LED do szybkiego
przełączania stron

• Obsługuje do 3 modułów łańcuchów
stokrotnych
• Stojak z 2 regulowanymi kątami

Specyfikacja
Wyświetlacz
• 4.3" 272x480-pikselowy kolorowy wyświetlacz z
podświetleniem
• 16 bitowa głębia koloru
• Możliwe 3 widoczne strony
• Różne kolorowe ikony dla każdej funkcji
wyświetlanej na wyświetlaczu LCD

Cechy

Cechy pakietu

• Tapety, wygaszacz ekranu, oszczędność energii
• Stojak z 2 regulowanymi kątami
• Do obsługi dwóch lub trzech modułów

- Arkusz łączący

wymagany

- Kabel USB

Telefony IP T43U/T46U/T48U

• 20 fizycznych przycisków, każdy z dwukolorową
diodą LED

• USB port (zgodny z 2.0) dla wprowadzania i
wyprowadzania danych

• 40 dodatkowych przycisków poprzez przełącznik
stron

• USB port (zgodny z 2.0) dla:

• Do szybkiego przełączania stron służą 3

- przewodowego/bezprzewodowego zestawu
słuchawkowego USB

niezależne klawisze sterujące z podświetlaną

- Wi-Fi przez WF40/WF50

diodą LED

- Nagrywanie rozmów przez pamięć flash USB

• Programowalny dla linii współdzielonej, listy BLF,
parku połączeń, konferencji, transmisji, odbioru
grupowego, odsłuchu grupowego, LDAP, XML
Browser.

- Stoisko

Rozszerzających, Yealink adapter (5V/2A) jest
• Można zamontować do trzech EXP43

Klawisze funkcyjne i wskaźnik

• Zawartość pakietu:
- Yealink EXP43 Kolorowy moduł
rozszerzający

• Maksymalny pobór mocy (PSU): 1.5W

- Śrubokręt
- Śruby
- Skrócona instrukcja
• Qty/CTN: 10 PCS
• N.W/CTN: 5.8 kg
• G.W/CTN: 6.4 kg
Wielkość pudełka:
• 212mm*148mm*90mm
Rozmiar kartonu:
• 480mm*310mm*228mm

• Wymiary (W*D*H*T):
196.5mm*124.0mm*137.5mm*42.6mm
• Dotyczy Yealink T43U/T46U/T48U
• Tempeartura pracy: 0~40°C (+32~104°F)
• Wilgotność robocza: 10~95%
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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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