W53H
Yealink DECT Handset
.

Kompaktowa konstrukcja

.

Wyjątkowe rozmowy w trybie głośnomówiącym
.

Podłączenie zestawu słuchawkowego przez gniazdo 3,5 mm

.
.
.

1.8'' 128x160 TFT kolorowy ekran z intuicyjnym interfejsem użytkownika

Do 18 godzin czasu rozmów (w idealnych warunkach)

Do 200 godzin czasu czuwania (w idealnych warunkach)
Elegancka klawiatura z podświetleniem i blokadą klawiatury

HD Voice

Quick Charge

3.5mm

Headset Jack

Yealink W53H to bezprzewodowa słuchawka nowej generacji przeznaczona do użytku
biznesowego,

charakteryzująca

się

doskonałą

żywotnością

baterii

i

wysoką

kompatybilnością.

Systemy W53P można rozszerzyć do
8 słuchawek bezprzewodowych,
dodając do nich słuchawki
bezprzewodowe W53H.
*Technologia DECT:

Łącząc zalety komunikacji bezprzewodowej z bogatymi funkcjami biznesowymi telefonii
Voice-over-IP, zapewnia użytkownikom wygodę bezprzewodowej komunikacji, dzięki
czemu mogą cieszyć się rozmowami w doskonałej jakości mowy, a także korzystać ze
swobody poruszania się i jej profesjonalnych funkcji. Bardziej kompaktowy i atrakcyjny
design z 1,8-calowym kolorowym ekranem TFT podkreślony nowoczesnym wyglądem
jest tym, co definiuje ten nowoczesny telefon bezprzewodowy VoIP.

Technologia Yealink DECT oparta
jest na technologii CAT-iq2.0, która
koncentruje się na wysokiej jakości
Audio VoIP (szerokopasmowy), jak
również na aplikacjach danych o
niskiej przepływności. Nie jesteśmy
jednak kompatybilni z żadnymi innymi
urządzeniami DECT (stacja bazowa,
słuchawka, itp.).

www.yealink.com

W53H Specyfikacja

Wyświetlacz

Funkcje głosowe

Zawartość opakowania

• 1,8-calowy ekran kolorowy 128x160 TFT

• Zestaw głośnomówiący Full-duplex

• Zawartość opakowania:

• Intuicyjny interfejs użytkownika z ikonami i
przyciskami programowymi

• Zgodność z HAC (ang. Hearing Aid
Compatibility)

- W53H Słuchawka

•

- Bateria akumulatorowa

• Identyfikator rozmówcy z nazwą i numerem
• Światło powiadomień: poczta głosowa,
połączenie nieodebrane
• Data i godzina (synchronizacja ręczna/auto)
• Wygaszacz ekranu
• Wielojęzyczny interfejs użytkownika
• Podświetlenie LCD

Regulacja głośności odbiornika: 5 stopni

• Regulacja głośności dzwonka: 5
stopni+wyłączenie
• 9 melodii dzwonka

- Spinacz

• Wiele dźwięków doradczych

• Wymiary opakowania:
181mm*104mm*90mm

• Ostrzeżenie akustyczne o niskim stanie
akumulatora
• DTMF

• Podświetlenie klawiatury
DECT

Cechy telefonu
• Do 2 jednoczesnych połączeń na słuchawkę
• Wybór słuchawki do odbierania połączeń
• Wybór słuchawki i numeru do wykonania
połączenia
• Automatyczny interkom, automatyczna
odpowiedź
• Połączenie oczekujące
• Przekazanie połączenia
• Przełączanie między rozmowami
• Konferencja trójstronna
• Połączenie oczekujące, wyciszenie, DND
• Redial
• Przekazywanie połączeń (zawsze/bez
odbioru)
• Szybkie pokrętło
• Poczta głosowa
• Cisza
• Plan wybierania numeru (Zastępowanie
reguł, kod obszaru, blokowanie wyjścia))
• Blokada klawiatury
• 100 wpisów pamięci książki telefonicznej
(przechowywanej w bazie)
• Zdalna książka telefoniczna

- Ładowarka

- Zasilacz sieciowy
• Qty/CNT: 20pcs

• Wymiary kartonu:
473mm*443mm*198mm
• N.W: 6.8 kg
• G.W: 7.7 kg

• Pasma częstotliwości:
1880 – 1900 MHz (Europe),
1920 – 1930 MHz (US)

Zgodność z :

• Standardy DECT: CAT-iq2.0
Złącza i zarządzanie
• Headset jack (3.5 mm)
• Modernizacja słuchawki: OTA (Over-The-Air)
Cechy fizyczne
• Zasięg DECT :
- Do 50 metrów wewnątrz pomieszczeń (w
idealnych warunkach)
- Do 300 metrów na zewnątrz (w idealnych
warunkach)
• 18 godzin czasu rozmów
• 200 godzin czasu czuwania
• 12-kluczowa klawiatura numeryczna
• 5 przycisków nawigacyjnych
• 2 klawisze funkcyjne
• 6 przycisków funkcyjnych
• 6 klawiszy skrótów
• Ładowarka: DC 5V/600mA Output

• Wyszukiwanie w książce telefonicznej,
czarna lista
• Historia połączeń (Wszystkie/Zamieszczone/
Uznane za zaginione/Odebrane)
• Bezpośrednie połączenie IP bez SIP proxy

• Maksymalna moc przekładni: 10 miliwatów

• Reset do ustawień fabrycznych, restart

• Temperatura pracy: 0 ~ +40°C

• Kolor: Srebrny

*W53H jest idealny do
stosowania z W53P

• Wielkość telefonu: 150mm x 48.4mm x
25mm
• Wilgotność robocza: 10 ~ 95%

• Blokada klawiatury, połączenie alarmowe
• Anonimowe połączenie
• Anonimowe odrzucenie połączenia
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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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Wsparcie techniczne
Odwiedź Yealink WIKI (http://support.yealink.com/), aby pobrać oprogramowanie sprzętowe, dokumenty produktowe, FAQ i inne.
Dla lepszej obsługi, szczerze zalecamy korzystanie z systemu Yealink Ticketing (https://ticket.yealink.com) w celu przedstawienia
wszystkich swoich problemów technicznych.
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