Gigaset
PRODUCT INFORMATIE

Gigaset-toestellen zijn MVoice Hosted en zijn de op de-Cloud gebaseerde telefonie oplossing van Het Hart Telecom.
De toestellen beschikken over alle functionaliteiten die van een moderne telefonie-oplossing te verwachten is.
In vrijwel alle gevallen is met Mvoice Hosted besparing mogelijk op de telefoniekosten (tot zelfs 70% ! ) en
belfraude behoort tot het verleden.
Gigaset en MVoice staan garant voor een stabiel en betrouwbaar netwerk met een hoog serviceniveau.

Het Hart Telecom Gigaset toestellen en accessoires
De Gigaset IP Pro serie bestaat uit de volgende 4 desktop telefoons:
 310 IP Pro
 410 IP Pro
 700 IP Pro
 900 IP Pro
Vanwege de Least Cost Routing (LCR) functionaliteit zijn deze toestellen uitermate geschikt om te werken i.c.m. met
het voordelige MVoice Pre Paid platform

Gigaset 310 IP








3-regelig display met witte letters op zwarte achtergrond
Eenvoudig te bedienen via 5-weg navigatietoets
Tot 2 SIP-accounts
HD-geluid van hoge kwaliteit met HDSP™
CTI voor direct bellen uit Outlook™ via PC
Headset aansluiting
Wand montage mogelijk

Gigaset 410 IP
De 410 IP Pro beschikt over dezelfde functies als de 310 IP plus :







5-regelig display met witte letters op zwarte achtergrond
Tot 6 SIP-accounts
100 Mbit LAN Switch
7 programmeerbare toetsen
Conference call: 3-wegs
Aansluiting voor toetsenmodule

Gigaset
Gigaset 700 IP
De 700 IP Pro beschikt over dezelfde functies als de 410 IP plus :










3,5” TFT-kleurendisplay
Tot 12 SIP-accounts
1 Gbit LAN Switch
7 programmeerbare toetsen
Conference call: 5-wegs
Internet radio
Gespreksopname (opslag in toestel)
Camera weergave voor b.v. deurintercom
Ongeschikt voor wand montage

Gigaset 900 IP
De 900 IP Pro beschikt over dezelfde functies als de 700 IP plus :





Ingebouwde Wi-Fi cliënt
Link2mobileTM : Mobiele telefoon integratie op
basis van Bluetooth®
Rechtstreekse ondersteuning van Bluetooth® en
DECT headsets/handsets
Gespreksopname (opslag in toestel of op USB
stick)

Gigaset ZY00 & ZY900 Pro






14 programmeerbare functietoetsen per
uitbreidingsmodule
Uitbreidbaar met maximaal 3 modules voor ten hoogste
42 functietoetsen
Voor elke toets kunnen de volgende functies worden
geprogrammeerd: Line (Lijn), Speed Dial (Snelkiezen), Park + Orbit, Call Divert (Oproep omleiden),
Busy Lamp Field (Bezetlampveld)
Geschikt voor de 410, 700 en 900 IP PRO

Internetradio
Radio op uw telefoon? Natuurlijk!
De 700/900 IP PRO zijn van alle gemakken voorzien en bieden zelfs toegang tot veel internetradiozenders.
Uit de luidspreker op het basisstation of rechtstreeks uit de hoorn komt een kristalhelder geluid. Als u meer
privé wilt genieten van uw muziek, kunt u gebruikmaken van een headset. Uiteraard wordt het geluid
onderdrukt bij u een inkomend gesprek.
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Gigaset
Camera weergave
Met de 700/900 IP PRO kunnen camera-beelden weergeven worden zonder
tussenkomst van een webserver. De camerabeelden kunnen ingesteld worden als
screensaver op het toestel.
Ook een deurintercom kan gekoppeld worden; bij een inkomende oproep van de
deurintercom wordt dan automatisch het bijbehorende camerabeeld getoond.

Gigaset Quick Sync
Bij de nieuwe Gigaset-telefoons kunnen snel en gemakkelijk uw contactgegevens uitgewisseld worden.
Bovendien zijn de adresboek gegevens gemakkelijk te synchroniseren.
Gebruik Gigaset Quick Sync voor snelle en eenvoudige synchronisatie van uw adresboek op de PC en met uw
Gigaset-telefoon.
Ook Cloud-synchronisatie met Google ™-contacten is mogelijk.
Gigaset Quick Sync is beschikbaar voor Windows en Mac systemen

Gigaset IP Dect
Gigaset N300A IP
De Gigaset N300A IP is een DECT basisstation dat geschikt is voor zowel VoIP
als analoge telefonie. Op de Gigaset N300A IP zijn DECT handsets aan te
melden uit de Gigaset C-klasse, S-klasse en SL-klasse.






3 gelijktijdige gesprekken (2 x VoIP, 1 x analoog)
Nummerherkenning (VoIP en Analoog)
Los basis station zonder handset
Maximaal 6 handsets aan te melden
Maximaal 6 SIP accounts in te stellen

Gigaset N510 IP PRO
Via het N510 IP PRO DECT IP-basisstation zijn 6 DECT handsets met eigen nummer
melden bij de MVoice dienst.
Er is een groot aanbod van compatibele Gigaset-handsets.
Geschikte handsets zijn: SL400H, SL78H, S800H, C610H en E49H).





aan te

Tot 4 gelijktijdige gesprekken mogelijk
Maximaal 6 VoIP-accounts
Maximaal 6 handsets
Uitstekende HD Sound
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Gigaset
Wanneer voeding via Power over DECT basis station niet voldoende is biedt de N720 uitkomst.
Met de N720 kan het bereik met maximaal 20 zenders worden uitgebreid.







Naadloze handover en roaming
Tot 100 gebruikers / SIP-accounts / handsets
HD-geluidskwaliteit met HDSP™
Maximaal 20 basisstations
Voeding via Power over Ethernet of netvoeding
Energiebesparing door middel van ECO DECT

N720 IP PRO DECT IP Multicell
De Cisco analoge-telefoonadapter (ATA) kan het MVoice VoIP signaal
converteren naar analoog signaal. Dit stelt ons in staat om uw oude analoge
apparatuur aan te sluiten op een intelligent netwerk.
Enkele voorbeelden:
 Faxen (G3)
 Analoge deurintercoms
 Analoge toestellen
 Frankeer machines
 Veel andere toeters en bellen
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