Spectralink 84-serie
De ultieme WiFI handset
Met de 84-serie van Spectralink is het mogelijk om mobiel
te bellen binnen een bedrijfscontext. De toestellen
worden gekenmerkt door een HD geluidskwaliteit,
duurzaamheid, WLAN interoperabiliteit,... Dit alles leidt
tot een betrouwbare gebruikservaring en een
voorspelbare return on investment. De toestellen kunnen
eenvoudig gelinkt worden aan access points door gebruik
te maken van een eigen adaptief algoritme.

Kort en bondig







Wifi handset
HD audiokwaliteit
Push-to-Talk functionaliteit
Robuust design
On-board webbrowser
Spectralink SAFE voor noodsituaties
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Spectralink 84-serie
Productinfo
Gebruik
Het voordeel van een WiFi telefoon is dat deze weinig beperkingen kent buiten
de beschikbare bandbreedte van het bedrijfs/thuisnetwerk. Geen rekening meer
houden met een beperkt aantal gesprekskanalen of simultane gesprekken, geen licenties of
dure DECT infrastructuur die u moet onderhouden.
Een aantal zorgen die wegvallen, want als u zelf over een kwalitatief goed WiFi
netwerk beschikt, waarom zou u dan nog een 2e DECT netwerk er naast leggen?

Uiterlijke kenmerken
Een robuuste WLAN handset is altijd handig gezien deze uiteraard vaak met u zal
onderweg zijn, tuurlijk, anders had u toch een vaste telefoon gekocht! Als u deze per
ongeluk zou laten vallen, dan zal u nog vaak een zucht van opluchting slaken gezien hij
best tegen een stootje kan. Hierdoor verdient deze handset een hoge IP64
certificering wat hem stofdicht, schokbestendig en spatwaterbestendig maakt.
Met een groot LCD kleurenscherm van 240 x 320 pixel heeft u trouwens alles steeds goed in
het oog.

Standby- & gesprekstijd
In totaal kan uw SpectraLink 8440 tot en met 80 uur in standby mode staan vooraleer
hij opnieuw moet opgeladen worden alsook tot en met 8 uur gesprekstijd. Indien u de
"Extended" batterij pack zou kopen, dan loopt dit op tot 120 uur in standby modus
alsook tot 12 uur gesprekstijd.

Bezint eer ge begint
Gezien de SpectraLink 8440 verbonden is met uw draadloos netwerk, dan moet u uiteraard
wel zorgen voor voldoende dekking, daarnaast kan u best een goede router nemen die
ook voorrang geeft aan uw gesprekken (QoS) die via de SpectraLink 8440 zullen
gevoerd worden om geen slechte gesprekskwaliteit te ondervinden.
Niet alle accesspoints (AP's) of routers werken trouwens op dezelfde manier, vandaar
heeft SpectraLink een lijst met gecertificeerde AP's en de exact geteste
firmware die 100% compatibiliteit garanderen met de SpectraLink 8440.

Frequenties
De SpectraLink 8440 werkt zowel via de 2.4 Ghz band alsook met de snellere 5.0 Ghz
band. Tevens kan hij overweg met de 802.11 A/B/G/N standaarden.
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Spectralink 84-serie
Overige kenmerken
U kan tot en met 1000 verschillende contacten opslaan in het telefoonboek alsook minimaal
20 gemiste/ontvangen/uitgaande oproepen opvragen.
Ook Bluetooth kan u gebruiken om bijvoorbeeld een Bluetooth headset te
koppelen met de SpectraLink 8440.
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Spectralink 84-serie
Specificaties
Voice over IP
Protocol
SIP accounts

SIP
1

Eigenschappen handset
Spreektijd
Standby tijd
Bluetooth
Trilfunctie
Stofbestendig
Schokbestendig
Waterbestendig
Roaming
Handover

8 uur – 12 uur
80 uur – 120 uur
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja, afhankelijk van uw accespoint

Fysieke eigenschappen
Telefoonlijntype

VoIP

Display
Display
Voicemail indicator
Kleurendisplay
Verlichte display

240 x 320 pixel
Ja
Ja
Ja

Gesprekken voeren
Telefoonboek
Telefoonboek contacten
HD geluid
Conferentiegesprek
Handsfree functie

Ja
1000 contacten
Ja
Ja
Ja

Verbinding
Frequentie
Hoofdtelefoonaansluiting
Wifi
Wifi netwerken
Wifi standaard

2.4 Ghz en 5.0 Ghz
Ja
Ja
- WEP - WPA-PSK-TKIP - WPA-PSK-AES - WPA2PSK-TKIP - WPA2-PSK-AES - WPA-EAP - WPA2EAP - Dynamic WEP
802.11 a/b/g/n

Overige
Geschikt voor
Kleur

Zakelijk en privé gebruik
Zwart of blauw
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