De IP-telefoon die de zaken altijd
communicatief ondersteund
DE410 IP PRO
De DE410 IP PRO is de IP-telefoon voor kleine en
middelgrote bedrijven die het allerbeste willen voor
hun zakelijke communicatie en contactbeheer. De
installatie is simpel en dankzij de intuïtieve bediening
en het uitzonderlijke breedbandgeluid gaat het
beheer van zakelijke gesprekken bijna vanzelf.

200
VERMELDINGEN
IN TELEFOONBOEK

7 FUNCTIETOETSEN

HIGH
DEFINITIONAUDIO

LIJST MET
MAX. 30 GEMISTE
OPROEPEN

CONFERENTIEFUNCTIE

Functie-overzicht:
• 64x128 pixel ultra-zwart WFSTN-display met weergave
van vijf lijnen en ruimte voor extra iconen
• 5-wegs navigatietoets voor gemakkelijke bediening
• Tot 6 SIP-accounts
• Uitzonderlijk HD-geluid met HDSP™
• Meerdere ringtones, per SIP-account in te stellen
• Headsetaansluiting: met snoer
• Ethernet (10/100) met 2-poortswitch
• Power over Ethernet (PoE)
• Klassieke PBX-belfuncties
• Direct kiezen van Microsoft Outlook™-contacten via PC3
• Lokale netwerkdirectories en algemene online directory
• SRTP/TLS-encryptie
• Professionele ‘zero-touch’ installatie met auto-provisioning
• Geschikt voor gehoorapparaten (gecertificeerd)
• Energiebesparende eco-functies
• Wandmontage

Altijd goed zicht dankzij het beweegbare display
De intuïtieve gebruikersinterface met extra iconenrij op het
verlichte zwart-witdisplay geeft snel toegang tot de callmanagementopties van de DE410 IP PRO.
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Makkelijk uit te breiden
Met de Gigaset extensiemodule ZY700 PRO breidt u de DE410 IP
PRO in een handomdraai uit met 14 programmeerbare snel
toetsen. U kunt 2 extensiemodules aansluiten.
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Eenvoudige installatie en auto-provisioning
Wizards leiden u stap voor stap door het eenvoudige installatieproces. Auto-provisioning door Gigaset-partners zorgt voor
een zorgeloze configuratie en een slim management. Downloadbare VoIP-profielen garanderen een makkelijke start.
Professioneel HD-audio
Met het uitzonderlijke HDSPTM 1-geluid van de DE410 IP PRO
hoeft u de deur niet meer uit om zaken te doen. De HD-audio is
kraakhelder: het voelt alsof u in dezelfde kamer zit.

Uw partner:
LionComp Automatisering

Hardware * Software * Telefonie

Van Eesterensingel 221
2951 AP Alblasserdam
T. 078-6934082 / 085-4895526
W. http://www.LionComp.nl
E. info@LionComp.nl

DE410 IP PRO
De perfecte zakelijke IP-telefoon voor het mkb
Technische gegevens

Connectiviteit

Audio

Uitgerust met alle verbindingsopties voor een vloeiende
zakelijke communicatie.
Ondersteunt tot 2 uitbreidingsmodules met aanvullende
programmeerbare toetsen.

• Headsetaansluiting via standaard RJ-9 jack
• Breedband HD-audio volgens standaard
TIA/EIA-920 HDSPTM 1, G.722
• Full duplex speaker met briljante geluidskwaliteit door extra
grote reflexbox
• Regelbaar volume: telefoon, speaker, headset en 5-level
beltoon
• Geschikt voor gehoorapparaten (gecertificeerd)
• Downloadbare WAV-ringtones
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DE900 IP PRO

Display en gebruikersinterface

• Verstelbaar zwart-wit WFSTN-display met 64x128 pixels;
inverse (73x39 mm)
• Achtergrondverlichting in drie stappen te dimmen
• Helpfunctie in meerdere talen
Telefoonboek en kiezen

• Telefoonboek met 200 contacten op intern geheugen
• Telefoonboek entries: voornaam en achternaam,
kantoor 1 en 2, thuis 1 en 2, mobiel 1 en 2
• QuickSync / webinterface
• Snel zoeken: letters of volledige tekst
• Telefoonboeksynchronisatie met desktop PC /Mac
• Toegang tot lokale netwerkdirectories en publieke online
directories
• Online publieke directory, zoeken in de telefoongids en de
bedrijvengids
• LDAP-ondersteuning (intern telefoonboek op netwerk)
• Voorkiezen met editfunctie
• Direct bellen vanuit Outlook-contacten
• Lijst van 30 gemiste gesprekken met caller-ID en beltijd
• 3-wegs conference calls
• 2 lijnen tegelijkertijd met aparte caller-ID
• Tot 6 web-based voicemailaccounts
• Weergave van belduur, naam en nummer
• Automatisch opnieuw bellen, bellen uit gespreklogs,
terugbellen bij in gesprek
• Gesprekken in wachtrij, doorschakelen en doorverbinden
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GIGASET PBX
T500 PRO

HEADSET

COMPUTER

Bediening

• 5-wegs navigatietoets voor eenvoudige bediening
• 7 programmeerbare toetsen
• 2 softkeys (wisselen van functie)
• Ledverlichting op alle functietoetsen
• Sneltoetsen voor: speaker, headset, mute, MWI, DND,
•

opnieuw bellen, telefoonboek, volume, homebutton,
wachtstand, conference call, doorverbinden
Aansluiting voor extra Gigaset-extensiemodules

Speciale functies

• Wizards voor installatie en configuratie
• Wizard voor VoIP-setup; downloadable VoIP-profielen
Hardware

• Software en besturingssysteem klaar voor de toekomst
• Updates voor firmware
• Afmetingen: 278x202x88 mm (lxdxh)
• Gewicht zonder voeding: 900 gram
• Voeding: 100-240V, 50/60Hz
• Voltage: 12V, DC
• Wearless optical hook switch
• Handsetsnoer met comfortabele lengte
• Kleur: kwarts-zwart
• Compatibel met Mac OS® 10.4 of hoger en Microsoft
Windows®-platforms
• 2 jaar garantie
• PoE
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DE410 IP PRO

PBX-compatibiliteit

• Gigaset
• Asterisk
• Starface
• Cisco
• Broadsoft
• Netcentrex
• Sylantro
• HiPath
• ShoreTel
• Avaya
• Intraswitch
• en meer
ECO

• Energiezuinige voeding
Technische specificaties

• VoIP protocol: SIP (RFC3261, RFC2543)
• Codecs G.711 u/a, G.722, G.729AB, iLBC
• Beveiliging: SRTP (RFC3711), TLS (RFC2246), SIPS
• Configuratie op afstand: HTTP, HTTPS
• PoE: IEEE 802.3af, class 3
• 2-poorts LAN switch: 10 Mbit, 100 Mbit
• Internetprotocol: IPv4 (RFC0791), IPv6 (RFC2460)
• 6 VoIP-accounts
• Gelijktijdige verbinding: 2 IP-lijnen
• Auto-provisioning (MAC-based)
• QoS: RSVP/DiffServ (RFC2474, RFC2475)
• RTCP
• DHCP (RFC2131)
• STUN (RFC3489)
• ICE
• Voice Activity Detection (VAD)
• Comfort Noise Generation (CNG)
• DNS SRV (RFC2782)
• DTMF (in-band), RTP payload (RFC4733), SIP-INFO
• System logboek
• PCAP-tracing
• VLAN-tagging
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DE410 IP PRO

• Bezetlampenveld
• Netwerk antwoordapparaat
• Conferentiegesprekken
• Doorverbinden: met- en zonder aankondiging
• Oproep weigeren
• Gesprek hervatten
• Terugbellen
• CLIR
• Gesprek in wacht zetten
• Gesprek handmatig doorschakelen
• Gesprek doorschakelen: CFU, CFNR, CFB
• Anonieme oproepen blokkeren
• Geen indicatie van nieuw bericht (MWI) als gesprek
elders wordt voltooid
• Wachtmuziek
• Gesprekslogboek
• Niet storen
• CCBS
• Gesprek parkeren
• Wisselgesprek
• SIP-hints
• Tekst verzenden
• Terugbellen indien bezet
• Gesprek opnemen en overnemen (gericht, groep)
• Automatische zero-touch-configuratie
• Automatische firmware updates
• Netwerktelefoonboeken
• LDAP
• Statusindicatie netwerk

Gigaset PRO systeemcomponenten

• IP PBX-systeem: Gigaset T500 PRO, T300 PRO
• Gigaset extensiemodule: ZY700 PRO, max. 2 per telefoon,
elk met 14 programmeerbare toetsen

Accesoires

• Headset (met snoer)
• Kensingtonlock®
www.gigaset.com/pro
1 Afhankelijk van land/netwerk/provider
2 Bij gebruik met een Gigaset PBX-systeem
3 Compatibel met Microsoft Outlook 2000™ en nieuwere versies
(via Gigaset QuickSync-software)
4 Volgens de eisen van de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC)
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