W59R

Yealink Ruggedized DECT Handset
Yealink W59R, certyfikowany zgodnie z rygorystycznym standardem IP67, jest profesjonalną, wytrzymałą słuchawką DECT ze
zintegrowanym Bluetooth i alarmem wibracyjnym, która nadaje się do stosowania w środowisku, w którym może występować kurz,
wilgoć i trudne warunki. Słuchawka ta nie tylko łączy w sobie zalety komunikacji bezprzewodowej i bogate funkcje telefonu Voice-overIP, ale także jest w pełni kompatybilna z systemem wielokomórkowym Yealink W80 do bezproblemowego roamingu i przekazywania
połączeń, zapewnia użytkownikom wygodę i dobre doświadczenia w komunikacji mobilnej w każdej strefie i między strefami oraz
zachowuje stabilność w skomplikowanych i trudnych miejscach. Jako wytrzymała i trwała słuchawka, W59R został również opracowany
z Yealink optymalnej jakości dźwięku HD, który łączy w sobie wiele wiodących technologii, w tym FNR (Elastyczna Redukcja Hałasu),
LC3 (Low Complexity Communication Codec) Plus, full duplex, i Opus. Oznacza to, że użytkownicy mogą cieszyć się stabilnym i
wysokiej jakości dźwiękiem nawet w miejscach, w których występują szumy lub zakłócenia bezprzewodowe. Ponadto, kompletne
funkcje alarmowe i zintegrowany czujnik G zwiększają bezpieczeństwo pracy osoby pracującej w niebezpiecznych miejscach.
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Najważniejsze cechy i korzyści
Odporność na wstrząsy, kurz i wodę
Yealink W59R to wszechstronny towarzysz z certyfikatem Ingress Protection o stopniu
ochrony 67 (IP67), na którym można całkowicie polegać w skomplikowanym i trudnym
środowisku pracy. Jest nie tylko odporny na kurz, zachlapanie i wodę, ale także ma
wytrzymałą gumowaną powierzchnię, która chroni słuchawkę przed upadkiem,
poślizgnięciem i zarysowaniem. Dzięki temu W59R może zabezpieczyć się przed
upadkiem z wysokości do 2,5 metra, zanurzeniem w wodzie na głębokość do 1 metra
maksymalnie na 30 minut, a także przed przedostaniem się całego kurzu.

• Bezproblemowe przekazywanie i roaming

Swobodna komunikacja ruchoma

• Głos HD i FNR (elastyczna redukcja szumów)

W pełni kompatybilny z systemem wielokomórkowym Yealink W80, W59R pozwala
użytkownikom na bezproblemowy roaming i przekazywanie połączeń. Uwolnij ręce za
pomocą zestawu słuchawkowego Bluetooth i klipsa na pasek, gdy nie możesz trzymać
słuchawki, na przykład w fabryce lub w magazynie. W międzyczasie, alarm wibracyjny
zapobiega utracie połączeń w głośnych miejscach. Krótko mówiąc, W59R w znacznym
stopniu przyczynia się do realizacji prawdziwie mobilnej komunikacji.

• Wbudowany moduł Bluetooth

Funkcja alarmowa
Seria doskonałych funkcji alarmowych, w tym alarm przyciskowy, alarm braku ruchu,
alarm opuszczania i alarm pracy, ma na celu zminimalizowanie ryzyka związanego z
bezpieczeństwem. Administrator może skonfigurować różne rodzaje alarmów dla
różnych członków, a połączenia alarmowe będą wysyłane automatycznie po
wystąpieniu sytuacji awaryjnej.

Technologia DECT
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.).

• Wytrzymała słuchawka DECT o stopniu
ochrony IP67
• Odporność na zarysowania, odporność na
środki dezynfekujące
• 1.8'' 128x160 TFT kolorowy ekran z
intuicyjnym interfejsem użytkownika

• Alarm wibracyjny
• Funkcje

alarmowe

dla

bezpieczeństwa

pracy: alarm przyciskowy, alarm o braku
ruchu, alarm opuszczania i alarm pracy
• Do 28 godzin rozmów (18 godzin przy użyciu
zestawu słuchawkowego Bluetooth)
• Do 360 godzin czasu czuwania (200 godzin z
zestawem słuchawkowym Bluetooth)
• Podświetlenie klawiatury i blokada klawiatury

• LC3 (Low Complexity Communication
Codec) Plus dla wysokiej i stabilnej
jakości dźwięku
• W pełni kompatybilny z systemem
wielokomórkowym Yealink W80 Multi-Cell
do bezproblemowego roamingu i
przekazywania danych

www.yealink.com

Specyfikacje
Wyświetlacz

• Zdalna książka telefoniczna, LDAP,

• 1,8-calowy ekran kolorowy 128x160 TFT
• Intuicyjny interfejs użytkownika z ikonami i
przyciskami programowymi

- Standardowa klawiatura telefoniczna ITU, 12

czarna lista

klawiszy, 4x3, z klawiszem gwiazdki i

• Historia połączeń

• Identyfikator rozmówcy z nazwą i numerem

Wszystkie/Zamieszczone/Uznane za

• Powiadomienia: poczta głosowa, połączenie
nieodebrane

• Reset do ustawień fabrycznych, restart

• Data i godzina (synchronizacja ręczna/auto)
• Wygaszacz ekranu
• Wielojęzyczny interfejs użytkownika

• Podświetlana klawiatura z 25 klawiszami:

wyszukiwanie w książce telefonicznej XML,

zaginione/Odebrane (do 100 wpisów

• Połączenie anonimowe, Anonimowe odrzucenie
połączenia
• Modernizacja OTA (Over-The-Air) poprzez
stację bazową

• Podświetlenie klawiatury
Cechy Audio

funta/hash
- 5 przycisków nawigacyjnych (lewy, prawy, góra,
dół, OK)
- 2 klawisze funkcyjne
- 6 przycisków funkcyjnych (Głośnik,
Komunikat, Wył., Anuluj, TRAN, Wyciszenie)
• Trzy przyciski boczne (głośność góra/dół, alarm)
• 6 klawiszy skrótów
• Wilgotność robocza: 10 ~ 95%
• Temperatura pracy: 0 ~ +40°C

Funkcje telefonu

• Zestaw głośnomówiący Full-duplex

• Do 2 jednoczesnych połączeń na słuchawkę

• Dźwięk HD

• Bezproblemowe

• godność z HAC (ang. Hearing Aid Compatibility)

przekazywanie/rozmieszczanie w systemie
wielokomórkowym W80
• Wbudowany interfejs Bluetooth dla zestawu
słuchawkowego Bluetooth
• Vibration alarm

• FNR (Elastyczna Redukcja Hałasu))
• Kodek Plus o niskiej złożoności komunikacji
• Regulacja głośności odbiornika: 5 poziomów
• Regulacja głośności dzwonka: 5
poziomów+wyłączenie
• 9 melodii dzwonka

• Funkcje alarmowe: przycisk / bez ruchu / mandown / running

• Wiele dźwięków doradczych

DECT
• Pasma częstotliwości:
1880 – 1900 MHz (Europa), 1920 – 1930
MHz (US)
• Zasięg DECT:
- Pasma częstotliwości
- Do 300 metrów na zewnątrz (w idealnych
warunkach)

• Ostrzeżenie akustyczne o niskim stanie
akumulatora

• Standardy DECT: CAT-iq2.0

• Konferencja trójstronna
• Połączenia: Odebrane/nieodebrane

• DTMF

Cechy pakietu

• Wstrzymanie połączenia

Cechy fizyczne

• Wyciszenie połączenia
• DND

• Wielkość słuchawki: 157 mm x 51 mm x 24 mm
• Waga słuchawki:183 g

• Automatyczne odbieranie, przenoszenie
połączeń, ponowne wybieranie

• Kolor: Czarny

• Speed dial

• Bateria: 1460 mAh, litowo-jonowa, 3,7 V, 5,4
WH

• Poczta głosowa

- Do 28 godzin rozmów (18 godzin przy użyciu

• Dial plan: Replace Rule/Area Code/Block Out

zestawu słuchawkowego Bluetooth)

• Blokada klawiatury

- Do 360 godzin czasu czuwania (200

• Połączenia alarmowel

godzin z zestawem słuchawkowym

• 100 pamięci książki telefonicznej
(przechowywanej w bazie)

Bluetooth)
Ładowarka: Wyjście DC 5V/0,6A
• Zasilacz sieciowy:
- Wejście: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,2 A
- Wyjście: 5 V, 0,6 A

Zgodny z
REACH

• Zawartość opakowania:

- Słuchawka W59R z klipsem na pasek
- Kolebka ładująca
- Bateria akumulatorowa
- Zasilacz sieciowy
- Przewodnik szybkiego startu
• Qty/CNT: 20 PCS
• Rozmiar pudełka: 181 mm x 104 mm x 90 mm
• Wielkość kartonu: 473 mm x 443 mm x 198 mm
• N.W: 6.8 kg
• G.W: 7.7 kg
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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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