
  

BECAUSE IT ’S YOUR BUSINESS.

Maxwell C

Öne çıkan özellikler:

• Kolay kullanım için 5 yönlü navigasyon tuşu

• Hatlara atanabilecek farklı zil melodileri (dahili, harici, grup, kapı)

• Modern kullanıcı arayüzüyle büyük 2.8” TFT renkli ekran

• Rahatsız etme, kişisel, toplantı ve gürültülü ortamlar modları için 

profiller

• Mükemmel HDSP/CAT-IQ 2.0  ses kalitesi ve yüksek maksimum ses 

seviyesi ile eller serbest konuşma

• Gigaset N510 Tek ve N720 DECT IP Çok Hücreli sistemleri ile tam 

uyumluluk

• PBX (XML, LDAP) yoluyla 500 vCards ve kurumsal telefon defteri ile 

arama yapılabilir yerel telefon defteri

• Bluetooth® veya RJ9 konnektörü aracılığıyla ahize bağlantısı
• Bluetooth® veya mikro-USB yoluyla kullanışlı veri alışverişi
• Optimum hat güvenliği için PIN korumalı tuş kilidi
• Çağrı bekletme / Çağrı aktif göstergesi
• Ekranın yanında 8, sayısal tuş takımının arkasında 9 hızlı arama 

tuşu

Masanızda güç kablosu dışında hiçbir kablo yok. 
Masanız hiç bu kadar düzenli olmamıştı, ama tam da her gün 
işlerinizi yapmak için ihtiyaç duyduğunuz doğru araçlarla dolu.

Çok hücreli sisteme geçin
Pek çok ofis Gigaset pro'nun çok hücreli çözümleriyle donatılmış 
olduğu için, Maxwell C aynı, aynı özelliklerle, aynı işleyişle, aynı 
kalitede bağlanır ama bunu doğrudan masanızdan yapar. Esnek 
ofis ortamlarında, depolarda, otel çevreleri, garajlar, modern  
'kablosuz' ofislerde hem veri hem ses için idealdir!

Farklı telefon duruş açıları
Her kullanıcının telefonunu farklı bir şekilde özelleştirmesi gerekir. 
Her çalışma yerinde üstten aydınlatma, masada yer darlığı,  
telefona uzak kalma gibi sorunlarla karşılaşılır. Bu nedenle, 
Maxwell C taşınabilir bir standı destekler. Bu standın, 120-140 
derecelik bir açıyla dikey ve yatay arasında üç farklı konumu vardır.  
Maxwell C bu stand olmadan duvara da monte edilebilir.

Kolay kullanım
Maxwell C 2.8” TFT ekrana, çok sayıda programlanabilir tuşa ve 
kullanıcıyı istenilen ayara gitmesini sağlayan navigasyon tuşuna 
sahiptir. Ekranda bilgiler yüksek kontrastla görüntülenir. Bu, ekranı 
masanızda oturduğunuz yerden geniş açıyla okumanızı sağlar. 
Ekranın yanındaki tuşlar ve sayı tuşları önemli kişileri hızlı arama 
için kaydetmenizi sağlar.

Kablosuz masaüstü telefonu.

Dünya kablosuz sistemlere geçiyor. Ofislere artık DECT kablosuz 
telefonlar hakim. Gigaset pro’nun bir Maxwell istasyonuyla çalışan 
en gelişmiş kablosuz telefonu Maxwell C, bu ihtiyacı masanızda 
çözen benzersiz bir telefondur. Kablosuz ofislerde artık fiziksel ağ 
bağlantılarına ihtiyacınız yok. Tüm bilgisayarlar ve telefonlar kablosuz. 
Tüm cihazlarınız şimdi Gigaset pro'nun tek veya çok hücreli DECT baz 
istasyonlu sistemlerine bağlanabiliyor. Bu, sezgisi güçlü bir iş arkadaşı 
olarak olağanüstü bir HD sese ve kristal netliğinde TFT ekrana sahip 
ideal bir IP telefonu çözümünü öne çıkarıyor.
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Kablosuz masaüstü telefonu.

Maxwell C

Teknik veriler

Kullanıcı arayüzü
• Aydınlatmalı, grafik 2,8“-TFT QVGA renkli ekran, 240 x 320 Piksel, 

8 satıra ve 65.000 renge kadar
• Simgeler, ekran tuşları, beş yönlü navigasyon tuşu, işlev tuşları 

ile sezgisel, modern kullanıcı arayüzü

Telefon defteri ve arama yapma
• 500 vCard girilebilen adres defteri
• vCard girişleri: adı ve soyadı, üç numara, e-posta, tarih 

hatırlatıcısı, VIP melodileri ve resimli arayan kimliği
• Aramalı PBX dizini erişimi (LDAP ve XML) 1

• Otomatik arama ile genel çevrimiçi dizin araması 1

• Her biri CLIP/CNIP ve zaman/tarih ile 20 girişli 3 ayrı çağrı listesi 
(cevapsız/gelen/giden) 1

• Girilen son 20 numarayı tekrar çevirme
• Kısa çevirme tuşları (8 yazılım tuşu, 9 sayısal tuş)
• Ses kapatma tuşu, tuş kilidi ve flash tuşu
• Otomatik yeniden çevirme işlevi

Aramaları alma
• Arayan kişi bilgileri CLIP, resimli CLIP ve CNIP yoluyla 

görüntülenir 1

• VIP girişleri ve dahili arayanlar için bireysel zil melodileri
• Gizli numara aramasını susturma 1

Cevapsız aramalar
• Ekran ve aydınlatmalı mesaj bekletme göstergesi aracılığıyla 

belirtilir
• Arayanı belirterek 20 cevapsız aramaya kadar gösteren liste 1

• GAP ile 3. taraf tek ve çok hücreli sistemlerin arkasında yerel 
cevapsız arama listesi 1

• Cevapsız arama listesini doğrudan çevirme

Ses
• HDSP™/CAT-IQ 2.0 ‘ı destekleyen yüksek kaliteli ses
• Mükemmel ses kalitesi ile eller serbest konuşma
• Ses seviyesini kolay ayarlamayı sağlayan ön tuşlar
• 5 ses seviyesi ve ses yükselmesi ile seçilebilir 18 zil melodisi
• Seçilebilir ses profilleri (DND, kişisel, sessiz ve gürültülü)
• Bluetooth® veya RJ9 konnektörü aracılığıyla ahize bağlantısı

Tuş takımı
• Yanıp sönen LED‘li mesaj bekletme tuşu 
• Kişisel, sessiz ve gürültülü ayarlarını doğrudan uygulamak için 

profil tuşu
• PIN korumalı tuş kilidi (# tuşu)

Ek Özellikler
• Takvim ve hatırlatma işlevleri ile ajanda
• E-posta Okuyucu 1

• Bilgi hizmetleri 1

• Ekran koruyucu (resim, slayt gösterisi, saat, bilgi hizmeti) 1

Bağlantı özelliği

 

Maxwell C
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BECAUSE IT ’S YOUR BUSINESS.

Gigaset QuickSync Yazılımı
Windows ve macOS için indirilmesi ücretsiz yazılım. Mikro-USB 
veya Bluetooth® aracılığıyla bağlanın
• Yerel kişi listenizi Microsoft Outlook® ile senkronize edin
• Arayan resimlerini / ekran koruyucusu resimlerini yükleyin
• Zil seslerini bilgisayardan Maxwell C'ye yükleyin
• Ürün yazılımı güncellemesi
• Bilgisayar telefonu entegrasyonu (CTI):

•  Microsoft Outlook® kişilerini doğrudan çevirme
•  Hem Windows hem de macOS‘ta gelen aramaları 

bilgisayarda görüntüleme

Uyumluluk
• Şunlar için optimize edilmiştir ve önerilmektedir:

•  Gigaset pro Tek Hücreli sistemleri - örn. N510IP PRO
•  Gigaset pro Çok Hücreli sistemleri - örn. N720IP PRO
•  GAP uyumlu DECT baz istasyonları (tek ve çok hücreli 

sistemler) ve CATiq 2.0'ı destekleyen DECT sistemleri

Arayüzleri
• DECT
• Bluetooth®

• Bluetooth® kulaklık (eller serbest ve ahize profili)
• Gigaset QuickSync ile veri alışverişi ve ürün yazılımı 

güncellemesi
• Cep telefonları ile vCard alışverişi

• Micro-USB
• Gigaset QuickSync ile veri değiş tokuşu ve ürün yazılımı 

güncellemesi
• RJ9 ahize konnektörü

DECT aralığı
• İç mekan aralığı: 50 metreye kadar
• Dış mekan aralığı: 300 metreye kadar

Yeşil ofis
• Enerji tasarruflu güç kaynağı sayesinde %60‘a kadar daha az 

enerji tüketimi

Boyutlar
• Ana cihaz - 188 mm (U) x 188.5 mm (G) x 36 mm (Y)
• Ahize - 181 mm (U) x 45.6 mm (G) x 38,5 mm (Y)
• Stand - 187,5 mm (U) x 156.5 mm (G) x 24,5 mm (Y)

Çevresel koşullar
• +5 ila +45°C  arasında çalışma sıcaklığı
• -15 ila +60°C arasında saklama sıcaklığı
• %20 ve %75 arasında Bağıl Nem, yoğuşmasız

Paketin içindekiler
• Ana cihaz
• Ahize
• Ahize kablosu
• Stand
• Adaptör
• Güvenlik kitapçığı

1) Ülkeye, ağa ve baz istasyonuna bağlı
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Kablolu ahizeli ana cihaz
• parça numarası: S30853-H4007-R101

Aksesuarlar:
• Duvara monte aparatı, Maxwell C

• parça numarası: S30853-H4032-R101

Bu, yaptığınız en iyi tercihtir.

Gigaset‘in yeni profesyonel serisi, işletmelere uygun, iletişimi güçlendiren 
telefon sistemleri sunar. Daha fazlasını keşfedin!  Gigaset temsilciniz ile 
irtibat kurun veya gigaset.com sitesini ziyaret edinr 
gigasetpro.com




