Alcatel-Lucent OmniTouch 4135 IP konferenční telefon

Přizpůsobitelný konferenční telefon Alcatel-Lucent OmniTouch™ 4135 IP je přístroj s protokolem SIP. Společnostem, které jsou zvyklé na výhody IP telefonování, nabízí nové inovované funkce a tím zefektivnění konferenčních hovorů. Hovory mohou být zaznamenávány a uloženy do paměti, a konferenční průvodce umožňuje
volání na předem naprogramované skupiny. S externími mikrofony je telefon OmniTouch 4135 IP dobrou
volbou pro ﬁrmy, které se účastní rozsáhlých telekonferencí.

Funkce

Výhody

• Propojitelnost na bázi protokolu SIP
umožňuje spojení s komunikačním
serverem Alcatel-Lucent OmniPCX™
Enterprise

• Zvyšuje vzájemnou součinnost a umožňuje kreativní změny u nepřímých účastníků

• Podpora napájení telefonu z Ethernet
portu (PoE)

• Umožňuje spontánní diskuse o řešení
nových problémů v rámci skupiny či
řešení jednotlivých úkolů v rámci porady

• Čtyři souběžně navázaná spojení mohou
být vzájemně propojena do pěticestného telefonického hovoru

• Šetří čas a náklady

• Lze uložit až čtyři uživatelské proﬁly
s jednotlivými nastaveními a kontaktními údaji

• Poskytuje vysoce kvalitní hlasové konference

• Funkce záznamu hovoru na SD paměťovou kartu umožňuje přenos schůzek
a souborů poznámek do počítače
• Konferenční průvodce umožňuje
skupinové hovory – spojení se všemi
účastníky ve skupině lze navázat stiskem
jediného tlačítka. Do jednoho uživatelského proﬁlu lze uložit až 20 skupin.
• Snadná konﬁgurace přes webové
rozhraní – hodnoty nastavení lze importovat a exportovat na jiné telefony
OmniTouch 4135 IP.
• Pokrytí pro velké místnosti – kombinace
všesměrového mikrofonu přístroje se
směrovými mikrofony zvýší schopnost
hlasového přenosu z plochy o velikosti
30 m2 na dvojnásobek.

• Využívá instalovaných systémů AlcatelLucent OmniPCX Enterprise

Technické údaje
Charakteristické vlastnosti
• Průměr: 240 mm
• Výška: 77 mm
• Hmotnost: 1 kg
• Barva: Lékořice (černá)
Displej
• LCD, 128x64 pixelů
Klávesnice
• Klávesnice: Alfanumerická 0–9, *,
přijmout hovor, ukončit hovor, ztlumit, podržet hovor, zvýšit hlasitost,
snížit hlasitost
• Pět tlačítek pro pohyb v menu, linka,
konferenční průvodce

Audio vlastnosti
• Širokopásmová technologie
OmniSound®* 2.0
• Mikrofon
¬ Všesměrový
¬ Oblast příjmu: Až 30 m2 od více
než 10 lidí v místnosti
• Reproduktory
¬ Kmitočtový rozsah:
200 Hz až 7000 Hz
¬ Hlasitost: Max. 90 dB SPL 0,5 m
¬ Ekvalizér: Měkký, neutrální, ostrý
Záznam hovoru
• Podpora SD paměťových karet
do kapacity 2 GB

Napájení
• Napájení z Ethernet portu
(IEEE 802.3af)
• Měnič napětí: 100 V stříd.
až 240 V stříd./ 13,5 V stejnosm.
Připojení
• Ethernet: RJ-45
• Externí mikrofony (1 pár)
Síť a provisioning
(zvyšování efektivity úložné kapacity)
• DHCP a statická IP
• NTP a SNTP
• Ethernet: 10/100 Base-T
• Software: Aktualizace
• Vzdálené webové nastavení
• Webová diagnostika

Zabezpečení
• Autentizace: Základní nebo metodou Digest
• Přenos: TLS a SRTP
• Ochrana proti krádeži: Bezpečnostní
štěrbina Kensington®
Jazyky
• Vícejazyčná podpora (menu)
Příslušenství
• 3GV28134AA externí mikrofony,
1 pár
• 3GV28133AA měnič napětí
100–240 V stříd./13,5 V stejnosm.

* Vlastníkem obchodní značky a technologie OmniSound® je společnost Konftel AB a jejich používání společností Alcatel-Lucent probíhá na základě licence.
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