Maxwell C
Bezprzewodowy telefon w stacjonarnej obudowie.
Świat staje się bowiem coraz bardziej bezprzewodowy. W biurze zdominowanym
przez bezprzewodowe słuchawki DECT, Maxwell C będzie jedyny w swoim
rodzaju. To najbardziej zaawansowany bezprzewodowy telefon Gigaset
umieszczony w stacjonarnej obudowie Maxwell. Współczesne biura
minimalizują obecność fizycznych łączy sieciowych. Komputery oraz firmowe
telefony pracują bezprzewodowo, umożliwiając pracę przy biurku oraz
swobodne przemieszczanie się po całym biurze. Wszystkie urządzenia mogą
być teraz podłączone do jednobazowego lub wielobazowego (Multicell)
systemu DECT od Gigaset pro. To doskonałe rozwiązanie telefonii IP,
oferujące wyjątkowej jakości dźwięk HD oraz zestaw funkcji
wspierających biznesową komunikację.
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Skorzystaj z możliwości systemu wielobazowego
Wielobazowe rozwiązania Gigaset pro działają już w wielu biurach.

• 5-pozycyjny przycisk nawigacyjny ułatwiający obsługę

Maxwell C wykorzysta wszystkie zalety takiej sieci, zapewniając

• Różne melodie dzwonka z możliwością przypisania do linii

najwyższą jakość połączeń, bezpośrednio z Twojego własnego

(wewnętrznej, zewnętrznej, grupy, domofonu)
• Duży, kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 2,8” z nowoczesnym
menu
• Profile: nie przeszkadzać, osobisty, spotkanie oraz głośny

biurka. To idealny telefon, który sprawdzi się w elastycznym biurze,
magazynie, hotelu, garażu oraz każdej nowoczesnej firmie
korzystającej z zalet bezprzewodowej technologii, zarówno w
zakresie transmisji danych, jak i głosu!

• Tryb głośnomówiący o doskonałej jakości dźwięku HDSP/CAT-IQ 2.0
oraz wysoka głośność maksymalna
• Pełna zgodność z jednobazową stacją Gigaset N510 oraz
wielobazowym systemem N720 DECT IP
• Wbudowana książka telefoniczna o pojemności do 500 wpisów

Ustawienia pod różnym kątem
Możliwość indywidualnego, dogodnego ustawienia telefonu to
ważna funkcjonalność. Wyeliminuje niepożądane odbicia światła,
zwiększy ilość miejsca na biurku oraz zapewni wygodną obsługę z

vCard oraz firmowa książka poprzez centralkę PBX (XML, LDAP) z

wybranej odległości. Właśnie dlatego Maxwell C posiada ruchomą

możliwością wyszukiwania

podstawę, która oferuje trzy różne pozycje − od pionowej, do

• Obsługa zestawu słuchawkowego poprzez Bluetooth® lub złącze RJ9

poziomej pod kątem 120-140 stopni. Bez podstawki telefon Maxwell

• Wygodna wymiana danych poprzez Bluetooth® lub złącze microUSB

C można montować na ścianie.

• Blokada kodem PIN dla optymalnego bezpieczeństwa linii
• Funkcja rozmowy oczekującej oraz aktywnego połączenia

Intuicyjna obsługa

• 8 przycisków szybkiego wybierania obok wyświetlacza oraz 9 obok

Maxwell C posiada wyświetlacz TFT o przekątnej 2,8”, zestaw

klawiatury numerycznej

programowalnych przycisków oraz klawisz nawigacyjny ułatwiający
nawigację po menu. Wyświetlacz posiada wysoki kontrast ułatwiający

Tylko jeden przewód

odczyt informacji, niezależnie od kąta patrzenia. Przyciski obok

Żadnych innych przewodów – jedynie zasilający. Na Twoim biurku

ekranu oraz klawiatura numeryczna umożliwiają przypisanie numeru

zagości ład i porządek, a właściwe wyposażenie pomoże w realizacji

i obsługuję funkcję szybkiego wybierania.

codziennych obowiązków.

BECAUSE IT ’S YOUR BUSINESS.

Maxwell C
Bezprzewodowy telefon w stacjonarnej obudowie.
Dane techniczne

Przyjmowanie połączeń

Interfejs użytkownika
• Podświetlany, graficzny i kolorowy wyświetlacz TFT QVGA 2,8”,
240x320 pikseli, do 8 linii i 65 tys. kolorów
• Intuicyjne i nowoczesne menu z ikonami, przyciski ekranowe,
5-pozycyjny przycisk nawigacyjny, przyciski funkcyjne

Książka telefoniczna i funkcje telefoniczne
• Książka adresowa o pojemności do 500 wpisów vCard
• Wpisy vCard: imię i nazwisko, trzy numery, e-mail,
przypomnienie o dacie, dzwonki VIP i identyfikacja rozmówcy
ze zdjęciem
• Książka telefoniczna poprzez centralkę PBX z możliwością
szukania (LDAP oraz XML) 1
• Dostęp do publicznej, sieciowej książki telefonicznej z funkcją
wyszukiwania automatycznego
• 3 oddzielne listy połączeń (nieodebrane/przychodzące/
wychodzące) z miejscem na 20 wpisów w każdej i prezentacją
numeru oraz daty/godziny
• Powtórne wybieranie 20 ostatnich numerów
• Przyciski szybkiego wyboru (8 ekranowych i 9 fizycznych)
• Przycisk wycieszenia, blokady klawiatury oraz funkcji flash
• Automatyczne powtórne wybieranie numeru

Łączność

• Prezentacja numeru abonenta poprzez CLIP, z fotografią
(Picture CLIP) oraz CNIP 1
• Indywidualne melodie dzwonka dla wpisów VIP oraz
abonentów wewnętrznych
• Wyciszanie dzwonka przy połączeniach anonimowych

Nieodebrane połączenia
• Sygnalizacja na wyświetlaczu oraz podświetlany przycisk
oczekującej wiadomości
• Lista 20 nieodebranych połączeń wraz z numerem /
nazwiskiem abonenta 1
• Lokalna lista nieodebranych połączeń przy współpracy z
jednobazowymi lub wielobazowymi systemami z GAP innych
producentów 1
• Bezpośrednie wybieranie numeru z listy nieodebranych
połączeń

Dźwięk
•
•
•
•

Dźwięk HD ze wsparciem HDSP™/CAT-IQ 2.0
Tryb głośnomówiący z doskonałej jakości dźwiękiem
Przyciski do regulacji głośności na frontowej ściance
18 melodii dzwonka z 5 poziomami głośności oraz trybem
crescendo
• Profile dźwięku do wyboru: DND, osobisty, cichy lub głośny
• Współpraca z zestawem słuchawkowym poprzez Bluetooth lub
złącze RJ9

Klawiatura
• Wskaźnik wiadomości z pulsującym podświetleniem LED
• Przycisk wyboru profilu dźwięku: DND, osobistego, cichego lub
głośnego
• Blokada klawiatury (przycisk #) z kodem PIN

TELEFON KOMÓRKOWY

ZESTAW SŁUCHAWKOWY

Dodatkowe funkcje
Maxwell C

RJ9

ZESTAW SŁUCHAWKOWY

Stacje bazowe
DECT innych
producentów,
zgodne ze
standardem GAP

•
•
•
•

Organizer z kalendarzem i funkcją przypominania
Czytnik wiadomości e-mail 1
Usługi informacyjne 1
Wygaszacz ekranu (fotografia, pokaz slajdów, zegar, usługi
informacyjne) 1

Oprogramowanie Gigaset QuickSync

Ekologia w biurze

• Bezpłatna aplikacja do pobrania na Windows oraz macOS.
Połączenie poprzez microUSB lub Bluetooth®.
• Synchronizacja kontaktów z programem Microsoft Outlook®
• Wgrywanie fotografii abonentów / zdjęć do wygaszacza
ekranu
• Wgrywanie melodii dzwonka z komputera
• Aktualizacja oprogramowania systemowego
• System CTI (z ang. Computer Telephony Integration)
• Bezpośrednie wybieranie numeru z bazy kontaktów
programu Microsoft Outlook®
• Wyświetlanie informacji o połączeniu przychodzącym na
ekranie komputera z systemem Windows oraz macOS

• Energooszczędny zasilacz zużywający do 60 proc. mniej
zużycie energii elektrycznej

Zgodność
• Telefon zoptymalizowany i rekomendowany do współpracy z:
• systemami jednobazowymi Gigaset pro – m.in. N510IP PRO
• systemami wielobazowymi (Multicell) Gigaset pro – m.in.
N720IP PRO
• stacjami bazowymi DECT innych producentów
(jednobazowymi i wielobazowymi), zgodnymi ze
standardem GAP oraz systemami DECT z CATiq 2.0

Interfejsy

Wymiary
• Urządzenie główne: 188 x 188,5 x 36 mm (wysokość x
szerokość x głębokość)
• Słuchawka: 181 x 45,6 x 38,5 mm (wysokość x szerokość x
głębokość)
• Podstawka 187,5 x 156,5 x 24,5 mm (wysokość x szerokość x
głębokość)

Środowisko pracy
• Praca w temperaturach od +5 do +45° C
• Przechowywanie w temperaturach od -15 do +60°C
• Wilgotność względna od 20% do 70%, bez kondensacji

Zawartość opakowania
•
•
•
•
•
•

Urządzenie główne
Słuchawka
Przewód połączeniowy do słuchawki
Podstawka
Adapter sieciowy
Ulotka z zasadami bezpieczeństwa

• DECT
• Bluetooth®
• zestawy słuchawkowe Bluetooth® (tryb głośnomówiący i
profil słuchawkowy)
• wymiana danych i aktualizacja firmware poprzez Gigaset
QuickSync
• wymiana danych kontaktowych w formacie vCard z
telefonami komórkowymi
• microUSB
• wymiana danych i aktualizacja firmware poprzez Gigaset
QuickSync
• Złącze słuchawkowe RJ9

Zasięg DECT
• do 50 metrów wewnątrz pomieszczeń
• do 300 metrów w otwartej przestrzeni
1 – zależnie od kraju, sieci i stacji bazowej

BECAUSE IT ’S YOUR BUSINESS.

Jednostka centralna z przewodową słuchawką
• numer produktu: S30853-H4007-R101

• Maxwell C do montażu ściennego
• numer produktu: S30853-H4032-R101

Twój najlepszy wybór.
Nowa linia profesjonalnych rozwiązań od Gigaset oferuje firmom wydajne i
dopasowane do indywidualnych potrzeb systemy telefoniczne.
Dowiedz się więcej − skontaktuj się z przedstawicielem Gigaset pro lub odwiedź stronę
gigasetpro.com
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