Gigaset R630H PRO
De robuuste, professionele
DECT-handset
PBX
geoptimaliseerd voor lastige situaties.
MANAGER

PBX

De R630 is de ideale handset voor single- en multicell-systemen van Gigaset pro
in zakelijke omgevingen. Dankzij de mogelijkheden voor roaming en overdracht in
multicell-omgevingen kunt u in en om het kantoor gesprekken voeren. De bijzondere
IP65-beschermingsklasse is uniek in zijn soort. Dit maakt de R630 de perfecte partner
in stoffige en vochtige omgevingen. Dankzij de schokbestendige behuizing is dit
bovendien het ideale apparaat voor dagelijks zakelijk gebruik.
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• Nieuwe gebruikersinterface op een verlicht TFT-display van
1,8 inch
• Toetsen aan de zijkant voor volumeregeling tijdens een gesprek
• Tot 14 uur spreektijd. Voor alle activiteiten gedurende uw dag
zonder op te laden
GB
als visueel belsignaal
• LED-zaklamp
• Eenvoud van Gigaset: uitpakken, aansluiten en bellen
• Profielen voor binnen, buiten en eigen gebruik
• Uitstekende geluidskwaliteit (HDSP)
• Volledige compatibiliteit met Gigaset N510 Single- en
N720 DECT IP Multicell-systemen
• PBX-managermenu met Gigaset PBX T300/T500 PRO
• Modern ontwerp in handig formaat
• Doorzoekbaar lokaal telefoonboek met maximaal
200 vCards en zakelijk telefoonboek via PBX (XML, LDAP)
• E-mailreader en informatiediensten
• Gebruiksvriendelijke toetsen en tekstverwerkers
• Wekker met sluimerfunctie
• Kloksynchronisatie met CLIP-gegevens
• Ondersteuning voor .NET-providerfuncties via menu
• Wandlader
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Stof- en waterbestendig volgens IP65, schokbestendig
De nieuwe Gigaset R630-norm wekt verwachtingen. De IP65-aanduiding
garandeert dat er geen stof in het product komt. Daarnaast is de
behuizing bestand tegen waterstralen vanuit elke richting.

Multicell met roaming en overdracht
Alle functies van de Gigaset pro N720 multicell- en N510 single
cell-omgevingen worden ondersteund op de R630. U kunt met deze
robuuste telefoon vrij rondlopen tijdens een gesprek, net als met elke
andere zakelijke telefoon van Gigaset. Daarnaast kunt u via de PBX-manager
eenvoudig uw persoonlijke gespreksvoorkeuren instellen op de Gigaset
pro PBX, net zoals u dat op het display van de R630 zou doen.

Rubberen oppervlak voor de perfecte grip
Het oppervlak zorgt voor een stevige grip, waardoor de telefoon
niet uit uw handen glijdt. De handset is dikker, robuust, afspoelbaar
en heeft een verlicht display. Met de rubberen toetsen kunt u de
telefoon eenvoudig bedienen, ook als u wat grotere vingers hebt
of handschoenen draagt.

Gigaset R630H PRO
De robuuste, professionele DECT-handset geoptimaliseerd voor
lastige situaties.

Technisch overzicht
Display en interface

•
•

Verlicht grafisch kleurendisplay van 1,8 inch. Met TFTtechnologie: 128 x 160 pixels, 6 regels, 65.000 kleuren
Gebruiksvriendelijke gebruikersinterface met 2 kleurenschema's

Stand-by in screensavermodus
Screensavermodus met verschillende weergaven:
Digitale of analoge klok
Screensaver met informatie3
Ingesloten afbeeldingen

•
•
•

Stand-by in inactieve modus
In de inactieve modus wordt er informatie weergeven:
Datum en tijd
Status van de batterij in verschillende kleuren
Naam van de handset
Signaalsterkte of ECO-modus
Het aantal nieuwe oproepen en berichten
Programmeerbare softkeys voor snelle selectie van functies

•
•
•
•
•
•

Gespreksmodus

• Gespreksduur

Handsetmenu

• Handig menu, beschikbaar in 24 talen
• Eenvoudige bediening via gekleurde pictogrammen,
tekstmenu en softkeys
• Voor een Gigaset pro-telefooncentrale is het PBX-managermenu
beschikbaar, met ondersteuning voor onder meer:
• Gedeelde werkplekken (PIN-IN)
• Bellijsten
• Niet storen
• Nummerweergave
• Groepsbeheer
• Doorschakeling
• Visuele voicemail
• Centraal telefoonboek

Telefoonboek en bellen

• Telefoonboek met 200 vCards. Met voornaam, achternaam en
3 nummers (thuis, kantoor, mobiel)
• Favorieten met aparte beltoon
• Jumbomodus: groter lettertype (cijfers en meldingen van
inkomend gesprek)
• Zoeken in PBX-telefoonboek (XML en LDAP)
• Zoeken en automatisch zoeken in openbaar online
telefoonboek
• Opnieuw bellen van laatste 20 nummers
• Programmeerbare snelkeuzetoetsen: 2-9, 0
• Bellen in DTMF-, Pulse- of Flash-modus
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Geluidskwaliteit

• HD-audio met HDSP™
• Handsfree bellen met uitstekende geluidskwaliteit – activeren
via handsfreetoets
• Handige volumeregelaar aan de zijkant
• 30 beltonen met 5 geluidsniveaus + oplopend volume
• Diverse audioprofielen
• Headsetaansluiting (mono) via 2,5mm-aansluiting
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Toetsenblok

• Ergonomisch, verlicht toetsenblok van hoogwaardig rubber
• Speciale meldingsknop (rode LED)
• Toetsenblokvergrendeling in-/uitschakelen met toets #
• Handige volumeregelaar aan de zijkant
• Aparte toets voor audioprofielen voor eenvoudig schakelen
tussen binnen en buiten:
• Luide omgeving
• Stille omgeving
• Persoonlijke instellingen
Oproepen ontvangen

• Nummerherkenning via CLIP en CNIP
• Verlicht display en LED-lampje
• Trilfunctie
• Animatie bij inkomende oproep
• 30 beltonen
• Aparte beltonen voor favoriete contacten
1

Gigaset R630H PRO

Technische gegevens
Bellijsten

•
•

DECT-bereik

E envoudig toegang tot lijst met gemiste oproepen met
speciale meldingsknop
3 bellijsten (gemist/inkomend/uitgaand) met de belgegevens
(CLIP-/CNIP-basisstation vereist) en -tijd van 20 contacten2

• Bereik binnen tot 50 meter
• Bereik buiten tot 300 meter
Gebruiksduur

• Spreektijd tot 14 uur
• Stand-bytijd tot 300 uur

Berichtfuncties

• E-mailreader
• Informatiediensten

Energiebesparing

• Tot 60% zuiniger dankzij de energiebesparende
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stroomvoorziening

Connectiviteitsschema

Afmetingen (h x b x d) en gewicht

• Handset: 154 x 52 x 30 mm
• Lader: 75 x 74 x 39 mm
• Gewicht: 139 g (incl. batterijen)

N510 IP PRO

Inhoud van verpakking
N720 IP PRO

HEADSET

R630H PRO

DX800A all in one

* DECT-basisstations van andere
fabrikant die
voldoen aan
GAP-standaard

• Handset
• Vergrendelingsschijfje
• Riemklem
• Rubberen kapje
• Batterijklepje
• 2 NiMH AAA-batterijen
• Lader
• Stroomvoorziening voor lader
• Beveiligingsblad

* Kan de functionaliteit beïnvloeden

Voetnoten
1 Bij gebruik met een Gigaset PBX T300/T500 PRO (SW 5.1 of later)
2 Afhankelijk van land, provider of PBX
3 Alleen voor compatibele Gigaset IP-basisstations
4 In vergelijking met conventionele stroomvoorziening

De beste keuze voor u.

De professionele serie van Gigaset voorziet bedrijven van
telefoonsystemen op maat voor betere communicatie.
Ontdek meer! Neem contact op met uw
Gigaset-vertegenwoordiger of ga naar
gigasetpro.com
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