Telefon Alcatel-Lucent OmniTouch 4135 IP Conference Phone

Alcatel-Lucent OmniTouch™ 4135 IP Conference Phone to wykorzystujący protokół SIP telefon konferencyjny. Adresowany do firm zainteresowanych telekonferencyjnymi usługami VoIP, oferuje szereg unikalnych
funkcji. Połączenia mogą być rejestrowane i przechowywane, a przewodnik konferencyjny umożliwia zaprogramowanie i wykonanie połączeń do grup użytkowników. Z dodatkowymi mikrofonami, OmniTouch 4135 IP
Conference Phone staje się preferowanym telefonem do obsługi dużych telekonferencji.

Funkcje

Korzyści

• Połączenie przez SIP z serwerem
Alcatel-Lucent OmniPCX™ Enterprise Communication Server

• Ułatwia współpracę i wymianę
informacji między rozproszonymi
zespołami

• Obsługa Power over Ethernet (PoE)

• Umożliwia spontaniczne tworzenie
burz mózgów i sesje nad wspólnym
rozwiązywaniem problemów

• Cztery jednoczesne rozmowy, mogą
być połączone w jedną pięciostronną
rozmowę
• Zapis do czterech profilów
użytkowników wraz z informacją o
ustawieniach i kontaktach
• Rejestracja na kartach SD umożliwia
proste przenoszenie na komputer
treści rozmów i notatek głosowych
• Przewodniki konferencyjne
umożliwiają wykonywanie grupowych połączeń – wszyscy członkowie
grupy są łączeni w tym samym czasie
za pomocą jednego naciśnięcia przycisku. Na jeden profil do 20 grup
• Prosta konfiguracja za pomocą
interfejsu webowego – import i eksport ustawień do innych telefonów
OmniTouch 4135 IP
• Obsługa dużych sal konferencyjnych  
– kombinacja dookólnego mikrofonu
w telefonie z dodatkowymi kierunkowymi mikrofonami umożliwia
podwojenie powierzchni zbierania
rozmów ze standardowych  30 m2

• Redukuje koszty podróży i administracyjne
• Wykorzystuje możliwości już zainstalowanego systemu Alcatel-Lucent
OmniPCX Enterprise
• Umożliwia organizacji telekonferencji o wysokiej jakości połączeń

Specyfikacja
techniczna
Fizyczna charakterystyka
•
•
•
•

Średnica: 240 mm
Wysokość: 77 mm
Waga: 1kg
Kolor: Licorice (czarny)

Wyświetlacz
• LCD, 128x64 pikseli

Klawiatura
• Klawiatura: Alfanumeryczna
0–9, *, włącz, wyłącz, wycisz,
zawieść, głośniej, ciszej
• 5 przycisków dla menu
nawigacyjnego, obsługi linii
i przewodników konferencyjnych

Charakterystyka audio
• Technologia szerokopasmowa OmniSound®* 2.0
• Mikrofon
¬ Dookólny
¬ Obszar zbierania: do 30 m2
dla więcej niż 10 osób w
pomieszczeniu
• Głośniki
¬ Zakres częstotliwości: 200
Hz do 7000 Hz
¬ Głośność: maks. 90 db SPL
0.5 m
¬ Equalizer: miękki, neutralny,
wyraźny

Rejestracja
• Obsługa kart pamięci SD do 2
GB

Zasilanie

Bezpieczeństwo

• Power over Ethernet (IEEE
802.3af)
• Transformator: 100 V AC –
240 V AC/13,5 V DC

Złącza

• Uwierzytelnianie: proste lub
rozszerzone
• Transmisja: TLS i SRTP
• Zabezpieczenie
antykradzieżowe: złącze Kensington® security slot

• Ethernet: RJ-45
• Dodatkowe mikrofony (para)

Języki

Sieć i zapewnienie usług
(provisioning)

Akcesoria

•
•
•
•
•

• 3GV28134AA Expansion
microphones (dodatkowe
mikrofony), para
• 3GV28133AA Transformer
100–240 V AC/13.5 V DC
(transformator)

DHCP i statyczny IP
NTP i SNTP
Ethernet: 10/100Base-T
Oprogramowanie: aktualizacja
Zdalna konfiguracja po
pośrednictwem weba
• Diagnostyka za
pośrednictwem weba

• Obsługa wielu języków (menu)

* Technologia i marka The OmniSound® są własnością Konftel AB i ich wykorzystanie przez Alcatela-Lucenta odbywa się na podstawie licencji.
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