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Gigaset A415
Ergonomiczny telefon z przydatnymi funkcjami

Charakterystyczne funkcje:






Podświetlana klawiatura wysokiej jakości
Doskonała jakość dźwięku
Długi czas rozmów / czuwania: 18 / 200 godzin
Podświetlany, kontrastowy wyświetlacz o przekątnej 1,8”
Książka na 100 numerów z opisem

Interfejs:
Standardy:
Konfiguracja:
Słuchawki:

a/b (analogowy – RJ11)
DECT, GAP
1 linia analogowa (PSTN)
Meldowanie do 4 słuchawek
(w zestawie 1 słuchawka)

Jakość dźwięku
 Technologia HSP TM
 Tryb głośnomówiący z doskonałą jakością dźwięku
 Regulowana głośność rozmowy (5 stopni głośności słuchawki,
5 stopni w trybie głośnomówiącym)
 Regulowana głośność sygnałów dzwonka (5 poziomów oraz
wyłączenie przyciskiem „*”)
 30 melodii dzwonka do wyboru
 Dedykowany głośnik dla trybu głośnomówiącego

Podstawowe informacje

Połączenia nieodebrane
 Dostęp do listy połączeń nieodebranych dedykowanym
przyciskiem wiadomości (MWI)
 Lista połączeń nieodebranych do 25 pozycji, z datą i godziną
połączenia 1
 Możliwość bezpośredniego oddzwonienia na numery zapisane
na liście (brak konieczności wpisywania numeru)

Zasięg
 Zasięg wewnątrz:
 Zasięg na zewnątrz:

do 50 metrów
do 300 metrów

Czas działania
 Czas rozmów:
 Czas czuwania:

Funkcje dodatkowe
 Plug&Play (rozpakuj, podłącz i rozmawiaj)
 Budzik z funkcją drzemki
 Data i czas chronione w przypadku utraty zasilania
 Anteny wewnętrzne

do 18 godzin
do 200 godzin

Wyświetlacz i menu

Wybieranie numerów
 Książka telefoniczna na 100 numerów z opisem
 Wybieranie numeru z możliwością korekcji przed zestawieniem
połączenia
 Lista ponownego wybierania 10 ostatnich numerów
 Szybkie wybieranie numerów
(skróty przyciskami numerycznymi 2-9)
 Tryb wybierania DTMF lub impulsowy (programowalny)
Odbieranie połączeń
 Identyfikacja numeru dzwoniącego CLIP 1
 Dodatkowa sygnalizacja połączenia przychodzącego
podświetleniem wyświetlacza, przycisku „zielonej słuchawki”
oraz animacją na wyświetlaczu
 Możliwość zdefiniowania melodii dla wpisów VIP
 Melodie dzwonka do wyboru:
- 20 melodii w słuchawce
- 5 poziomów głośności + narastający + wyłączony
 Oddzielne ustawienie sygnału dzwonka dla połączeń
wewnętrznych
 Wyciszanie sygnału dzwonka w ustawionych godzinach
 Wyciszanie połączeń anonimowych

Wyświetlacz
 Podświetlany monochromatyczny wyświetlacz graficzny
(1,8”, 96x64pikseli, białe podświetlenie)
W trybie czuwania
 Wyświetlanie daty i godziny
W trybie bezczynności
 Wyświetlanie: - daty i godziny
- stanu naładowania akumulatorów
- siły sygnału i trybu Eco
W trakcie rozmowy
 Wyświetlanie czasu trwania rozmowy
Menu
 Wygodne w użyciu menu w 25 językach
 Menu oparte o ikony i teksty oraz przyciski funkcyjne
wyświetlacza
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Klawiatura
 Ergonomiczna klawiatura z materiałów wysokiej jakości
(technologia metaldome)
 12 przycisków numerycznych oraz 7 przycisków funkcyjnych
 Czterokierunkowy przycisk nawigacyjny
 Podświetlana klawiatura (podświetlenie koloru białego)
 Podświetlany przycisk wiadomości (MWI)
 Blokada klawiatury (długie naciśnięcie „#”)
 Wyłączenie dzwonka (długie naciśnięcie „*”)
 Funkcja Flash (R) – (długie naciśnięcie „0”)

ECO-DECT
 Do 60% niższe zużycie energii2
(energooszczędny zasilacz impulsowy na wyposażeniu)
 Redukcja mocy nadawania prawie do zera po odstawieniu
słuchawki do stacji bazowej (tylko przy 1 zalogowanej
słuchawce)
 Tryb ECO – manualna redukcja mocy nadawania o 80% 3
 Tryb ECO Plus – redukcja do 100% mocy nadawania dla
wszystkich zalogowanych słuchawek4
 Płynna redukcja mocy nadawania w zależności od odległości
między stacją bazową a słuchawką

Współpracujące akcesoria
 Gigaset Repeater
 Maksymalnie 4 słuchawki zalogowane w stacji bazowej

Funkcje systemu z więcej niż 1 słuchawką
Darmowe rozmowy wewnętrzne między słuchawkami
2 rozmowy jednocześnie (1 zewnętrzna, 1 wewnętrzna)
Transfer książki telefonicznej między słuchawkami
Połączenia wewnętrzne do wszystkich lub do wybranej
słuchawki
 Przekazywanie połączeń zewnętrznych do innych słuchawek
z uprzednią konsultacją
 Konferencja trójstronna (1 rozm. zewn. + 2 rozm. wewn.)
 Połączenia zewnętrzne sygnalizowane we wszystkich
słuchawkach





Dane techniczne
Słuchawka
 Czas gotowości: do 200 godzin
 Czas rozmów: do 18 godzin
 Akumulator:
2xAAA (NiMH, 400 mAh)
 Czas ładowania: 6 godzin w stacji bazowej
 Zasięg w pomieszczeniu:
do 50 metrów
 Zasięg na zewnątrz:
do 300 metrów
 Wymiary:
Długość:
34 mm
Szerokość:
49 mm
Wysokość:
155 mm
 Masa:
110 g
Stacja bazowa
 Zasilanie 230V poprzez załączony zasilacz impulsowy
 Ładowanie słuchawki w stacji bazowej
 Możliwość montażu na ścianie
 Przycisk przywołania słuchawek
 Podłączenie do 1 linii analogowej PSTN (RJ11)
 Możliwość zameldowania 4 słuchawek
 Wymiary:
Długość:
103 mm
Szerokość:
88 mm
Wysokość:
44 mm
 Masa:
71 g

Zawartość opakowania







1 słuchawka
1 stacja bazowa
2 akumulatory AAA (NiMH, 400 mAh)
1 zasilacz do stacji bazowej
1 kabel telefoniczny
1 instrukcja obsługi

Kolor: Czarny
1
2
3

4

funkcja zależna od operatora
w porównaniu do telefonów Gigaset poprzedniej generacji
dla wszystkich zarejestrowanych słuchawek – w
porównaniu do wyłączonego trybu ECO oraz telefonów
Gigaset nieobsługujących standardu ECO DECT
kiedy słuchawka przejdzie w stan czuwania lub jest ładowana
i gdy wszystkie zarejestrowane słuchawki wspierają tryb ECO Plus
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