W59R

Yealink W59R
De Yealink W59R is een perfecte DECT handset voor
telefonie op bouwplaatsen, in magazijnen, fabrieken en in
andere robuuste omgevingen. Het toestel is voorzien van
Bluetooth 4.2 zodat u een headset kunt aansluiten voor
handsfree communicatie. Uw gesprekken zullen qua audio
van goede kwaliteit zijn, dankzij HD Voice en de
Kort
en bondig FNR (Flexible Noise Reduction)
ruisonderdrukkende
technologie. Houd het toestel probleemloos de hele
werkdag bij de hand, want met een gesprekstijd tot 28 uur is
het niet noodzakelijk om de telefoon in de oplader te laten
staan.
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Naadloze overdracht en roaming
Robuuste DECT-handset met IP67-bescherming beoordeling
Krasbestendig, ontsmettingsmiddelbestendig
1.8'' 128x160 TFT-kleurenscherm met intuïtief
Gebruikersinterface
HD-stem en FNR (Flexible Noise Reduction)
Ingebouwde Bluetooth
Trilalarm
Alarmfuncties voor de veiligheid op het werk:
drukknopalarm, geen-bewegingsalarm, mandownalarm en lopend alarm
Tot 28 uur spreektijd (18 uur met Bluetooth-headset)
Tot 360 uur stand-bytijd (200 uur met Bluetooth-headset)
Toetsenbordverlichting en toetsenbordvergrendeling
Plus voor een hoge en stabiele audiokwaliteit
Volledig compatibel met Yealink W80 Multi-Cell
Systeem voor naadloze roaming en overdracht
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W59R
Productinfo
Voorzien van diverse veiligheidsfuncties
Om de veiligheid van medewerkers te verhogen, is de handset voorzien van diverse
veiligheidsfuncties. Zo kan men de alarmknop indrukken bij geval van nood en kunt u instellen
dat er een alarmmelding wordt verstuurd wanneer de gebruiker rent. Ook kunt u een noodsignaal
instellen als men niet beweegt (de telefoon blijft langdurig op dezelfde plek) of als men gevallen is
(man-down, de telefoon blijft langdurig in horizontale positie). Dit is ook een uitkomst voor
medewerkers die alleen op een locatie aan het werk zijn.

Robuuste IP67 behuizing
Van water en stof zal de Yealink W59R geen hinder ondervinden. De robuuste IP67-gecertificeerde
behuizing is namelijk bestand tegen deze invloeden van buitenaf, wat de telefoon geschikt maakt
voor uiteenlopende omgevingen. De DECT handset is daarnaast schokbestendig en de rubberen
coating zorgt dat het toestel bovendien bestand is tegen krassen.

Werkt met Yealink Single- en Multi-Cell oplossingen
Wanneer u de handset in een werkomgeving gebruikt waar u veel in beweging bent, is het wel zo
praktisch als u de Yealink W59R bij de hand kunt houden. Het toestel is daarom voorzien van
een riemclip, zodat u deze handsfree met u meeneemt. Daarnaast wordt de handset ondersteund
door de Yealink W80 Multi-Cell DECT oplossing, zodat u gerust door de omgeving kunt bewegen
zonder dat uw telefoongesprekken haperen. Wilt u de handset wel op een vaste plaats gebruiken,
dan kunt u ook een W53P of W60P Single-Cell oplossing inzetten.
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W59R
Specificaties
Voice over IP
Protocol
SIP accounts
Kleur

SIP
2
Zwart

Fysieke eigenschappen
Sneltoetsen
Telefoonlijntype

Ja
VoIP

Display
Display
Touchscreen
Voicemail indicator
Kleurendisplay
Verlichte display

1.8" 128 x 160 TFT kleur display
Neen
Ja
Ja
Ja

Gesprekken voeren
Telefoonboek
Telefoonboek contacten
HD geluid
Conferentiegesprek
Handsfree functie

Ja
100
Ja
Ja
Neen

Verbinding
Bluetooth
Netwerkaansluiting
Power over Ethernet
USB
Wifi

Ja
Neen
Ja
Neen
Neen

Overige
Stroomadapter meegeleverd

Ja
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