Nabídka VoIP řešení
SIEMENS VoIP telefon Gigaset C470 IP

Parametry a specifikace:

Stylový telefon pro VoIP a pevnou linku a až 3
paralelní hovory. Mezi jeho hlavní výhody patří:
duální režim, informační služby jako např.
předpověď počasí, rozšiřitelný telefonní systém až
se 3 paralelními hovory až o 6 sluchátek a 6 SIP
účtech.

Název
Displej:
Podsvícení displeje:
Navigační klávesa:
Barva:
Zobrazení data a času:
Zobrazení délky hovoru a poplatků:
Vyzváněcí tóny/melodie:
Multijazyčné menu:
Funkce opakovaného volání:
Adresář v telefonu:
Hovorů současně:
Přesměrování externího hovoru:
Pohotovostní doba:
Baterie:
Dosah uvnitř budovy:
CLIP:
Doba hovoru:
Hlasité
asité (handsfree) telefonování:
Email:
VoIP protokol:
Messaging:
Přihlášení
hlášení více sluchátek na základnu:
Rozměry sluchátka:
Rozměry základny:

O 60 % nižší spotřeba energie díky energeticky
úspornému napájení. Vysílací výkon snížen téměř
na nulu, když je sluchátko v základně.

Cena:
Cena s konfigurací:

2500 Kč
3100 Kč

SIEMENS VoIP telefon Gigaset C470 IP

Parametry a specifikace:

Stylový telefon pro VoIP a pevnou linku a až 3
paralelní hovory. Mezi jeho hlavní výhody patří:
duální režim, informační služby jako např.
předpověď počasí, rozšiřitelný telefonní systém až
se 3 paralelními hovory až o 6 sluchátek a 6 SIP
účtech.

Název
Displej:
Podsvícení displeje:
Navigační klávesa:
Barva:
Zobrazení data a času:
Zobrazení délky hovoru a poplatků:
Vyzváněcí tóny/melodie:
Multijazyčné menu:
Funkce opakovaného volání:
Adresář v telefonu:
Hovorů současně:
Přesměrování externího hovoru:
hovor
Pohotovostní doba:
Baterie:
Dosah uvnitř budovy:
CLIP:
Doba hovoru:
Hlasité (handsfree) telefonování:
VoIP protokol:
Přihlášení
hlášení více sluchátek na základnu:
Rozměry sluchátka:
Rozměry základny:

O 60 % nižší spotřeba energie díky energeticky
úspornému napájení. Vysílací výkon snížen téměř
na nulu, když je sluchátko v základně.

Cena:
Cena s konfigurací:

1900 Kč
2500 Kč

LINKSYS VoIP phone adapter PAP2T-EU

Parametry a specifikace:

Telefonní adaptér pro připojení klasického
analogového telefonu nebo faxu k počítačové
síti. Připojením k počítačové sítí můžete využívat
služeb VoIP. Adaptér je vybaven
jedním ethernetovým portem RJ-45 a dvěma RJ11 FXS porty pro připojení klasického
analogového telefonu. K zařízení je možné připojit
telefon nebo fax. Svými kompaktními rozměry a
nízkou hmotností je vhodný do domácností i
kanceláře. Přístroj nabízí pokročilé funkce jako je
například identifikace volajícího číslem i jménem,
signalizace druhého hovoru, rychlá volba vytáčení,
blokování příchozích hovorů (vypnutí vyzvánění)
nebo signalizace vyvěšeného telefonu. Zařízení je
konfigurovatelné pomocí softwaru a podporuje
zabezpečení hovoru pomocí šifrování.

Rozhraní:
1 x RJ-45
45 Ethernet 10base (IEEE
(
802.3)
2 x RJ-11
11 FXS port

Cena:
Cena s konfigurací:

2000 Kč
2600 Kč

V ceně není zahrnut IP telefon

Hodnota
128 x 128 pixelů, 4096 barev a 6 řádků
ano
ano
klavírní černá
ano
ano
5 polyfonních zvuků a 10 melodií
20 jazyků
20 naposledy volaných čísel
150 záznamů (jmen a čísel)
2 VoIP a 1 PSTN hovor zároveň
ano, s možností vrácení hovoru
až 300 hodin
2 x NiMH AAA
50 m
ano
až 12 h
ano, s vynikající kvalitou zvuku
přímý přístup k POP3 účtům bez PC
SIP, podpora až 6 různých účtů
Google, Yahoo, MSN, ICQ, AOL
až 6 sluchátek
67 x 77 x 29 mm
157 x 107 x 46 mm

Hodnota
96 x 64 pixelů, 4 řádky
ano
ano
klavírní černá
ano
ano
5 polyfonních zvuků a 10 melodií
30 jazyků
10 naposledy volaných čísel
150 záznamů (jmen a čísel)
2 VoIP a 1 PSTN hovor zároveň
ano, s možností vrácení hovoru
až 210 hodin
2 x NiMH AAA
50 m
ano
až 25 h
ano, s vynikající kvalitou zvuku
SIP, podpora až 6 různých účtů
až 6 sluchátek
148 x 49 x 29 mm
132 x 107 x 46 mm

Funkce:
Identifikace volajícího číslem/jménem (také blokování)
Signalizace druhého hovoru
Funkce Nerušit
Rychlá volba vytáčení (až 8 čísel)
Blokování příchozích hovorů (vypnutí vyzvánění)
Signalizace vyvěšeného telefonu

Nabídka VoIP řešení
ASUS WL-520gC WiFi Access Point/ Router

Parametry a specifikace:

Flexibilní přístupový bod pro připojení zařízení
s WiFi rozhraním nabízející podporu standardu
WiFi 802.11b/g pro komunikaci rychlostí až 125
Mbit/s. Má v sobě vestavěný router pro snadné
sdílení internetu, výhodou je i čtyřportový switch
pro připojení až třech PC a VoIP telefonu. Z
bezpečnostních technologií jsou podporovány
WEP, WPA2 a autentifikace 802.1x a výhodou je i
vestavěný firewall pro bezdrátovou síť i internet.

Standard: 802.11b/g/g+ WiFi
Pokročilé funkce: DHCP server, WAN DHCP client, DNS Proxy,
Proxy MAC address
cloning, firewall
Frekvence: 2.4 - 2.5 GHz
Zabezpečení:
Šifrování: WPA2, TKIP, AES, WPA-PSK,
WPA
64/128-bit WEP
Autentifikace: 802.1x, MAC adresa
Filtrování: port, IP packet, URL klíčové slovo
Vestavěný firewall: NAT a SPI, prevence DoS útoků, detekce a logování útočníka
Rozhraní:
1x RJ-45
45 WAN 10/100 Mbit/s pro připojení širokopásmového internetu
4x RJ-45
45 LAN 10/100 Mbit/s pro přímé připojení klientů
1x reverzní SMA konektor pro externí anténu

Cena:
Cena s konfigurací:

1700 Kč
2300 Kč

V ceně není zahrnut IP telefon

ASUS GigaX 1005B Switch, 5port 10/100

Parametry a specifikace:

Efektivní a cenově dostupné řešení sítě pro použití
v domácnostech, nebo malých kanceláří. Je
vybavený 5 porty pro připojení až 4 PC a VoIP
telefonu s rychlostí 10/100 Mbit/s a s funkcí
automatického křížení kabelů. Na čelní straně je
připravena LED indikace zobrazující stav
jednotlivých portů a napájení. Díky chlazení bez
ventilátoru uvítáte tichý chod switche.

Porty:
Počet: 5
Rychlost: 10/100 Mbit/s
Automatické MDI/ MDIX

Cena:

550 Kč

V ceně není zahrnut IP telefon

LED indikace:
1 x Napájení
5 x Stav portu

