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Değerli İş Ortaklarımız,

Saygılarımızla.

İnterkom Telekomünikasyon San. Ve Tic. Ltd. Şti. 1991 yılında Telekom ürünlerinin bayi kanalına satışı 
amacıyla kurulmuş olup, 31.nci faaliyet yılını doldurmaktadır. Geride bıraktığı uzun yıllar içerisinde 
müşteri memnuniyetini ön planda tutarak istikrarlı bir büyüme göstermiş ve Türkiye’de sektörün önde
gelen firmaları arasında yer almıştır.

Firmamız 2011 yılından itibaren İletişim teknolojisi alanında Uluslararası faaliyet gösteren ve Kablosuz 
telefon pazarında Avrupa’da lider olan Gigaset marka ürünlerin Türkiye Distrübütörlüğünü başarı ile 
sürdürmektedir. Distribütörlüğünü yapmakta olduğumuz Gigaset ürünleri, üstün Alman teknolojisi 
ve kalitesiyle bir çok Global ülkede olduğu gibi ülkemizde de Pazar payını sürekli arttırmaya devam 
etmektedir. Firmamız Gigaset firması tarafından küçük ve orta büyüklükteki kurumsal müşterilerin 
iletişim ihtiyaçlarına yönelik geliştirmiş olduğu Gigaset pro ürünlerini iş ortaklarımızın aracılığı ile 
Pazara sunmaktadır.

Firmamız ayrıca ülkemiz pazarında önemli bir Pazar payına sahip olan Aselsan-Cobra marka Lisanssız 
Pmr telsiz ve Yaka kameraları, Panasonic marka IP Telefonları ürünlerinin dağıtıcılığını yapmakla 
beraber Karel marka Analog ve IP telefon makinaları, Multitek telefon sistemleri, Belfone ve Air
marka Lisansız PMR telsizleri, Plantronics marka oparatör kulaklıkları ürünlerinin İş
ortaklarımıza yönelik tedarikçiliğini yapmaktadır.

İnterkom Telekomünikasyon, 2012 yılında yaratmış olduğu “Mirax” markası ile Pmr Telsiz ve akıllı 
telefon aksesuarları ürünlerini başta Sanal mağazalar olmak üzere İş ortaklarımızla beraber pazara 
sunmaktadır. Firmamız, hızla gelişmekte olan teknolojiyi yakından takip ederek, ürünlerimizi
uluslararası kalite standartlarına göre üretilmesi konusunda gerekli özen ve hassasiyeti
göstermektedir.

İnterkom Telekomünikasyon, genç, dinamik ve tecrübeli kadrosuyla yüksek teknolojiye sahip kaliteli 
iletişim ürünlerini İş ortaklarımız ile birlikte koşulsuz Müşteri memnuniyeti ilkesiyle kullanıcıların 
hizmetine sunmaya devam etmektedir.
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ECO Dect Nedir:
ECO Dect, dect telefonların elektrik tüke�mini ve ile�şim gücünü azaltan bir teknolojidir.

ECO Dect özelliğinin sağladığı yararlar
• Standart kablosuz telefonlar ile karşılaş�rıldığında %60’a varan enerji tasarrufu sağlar.
• Tek el cihazı kayıtlı olduğunda, el cihazı baz istasyonu üzerindeyken sı�ra kadar düşen ile�şim gücü.

Eco Mod
ECO DECT özelliğine sahip modellerde ECO Mode ile birden fazla el cihazı tanımlı olduğunda bile ile�şim
sinyallerini %80’e varan oranda düşürebilirsiniz (ECO Mode özelliğinin ak�f olmadığı durumlar ve standart
kablosuz modeller ile karşılaş�rıldığında geçerlidir.)

ECO Mode Plus
ECO Mode Plus özelliği telefon bekleme modundayken ile�şim sinyallerini sı�rlar. DECT ile�şim sinyalleri
ECO Mode Plus özellğini destekleyen tüm tanımlı el cihazlarında kapa�lır.

Bekleme modunda radyasyon yaymaz ile ne kastediliyor?
ECO Mode Plus özelliği ile baz istasyonu sadece gerekli olduğunuda, örneğin arama geldiğinde yada telefon
kullanılırken, sinyal yayar.
Telefon kullanım halinde değilken, ile�m gücü kapa�lır (ECO Mode Plus özelliğini destekleyen tüm tanımlı el
cihazları için geçerlidir).

Telefonum ne zaman bekleme modundadır, ak�f moda nasıl geçer?
Telefonunuz her an kullanıma hazır durumdadır, istediğiniz her an arama yapabilirsiniz. Telefonunuzun ha�a
bağlı olduğu, fakat kullanılmadığı durumlar bekleme modu olarak adlandırılır.

ECO Mode kullanıldığında telefonumun çekim alanı değişir mi?
ECO Mode açıldığında, kapalı alan yaklaşık 25 metre açık alan 150 metre olacak şekilde, çekim alanını %50 azalır.

HDSP™ nedir?
High Defini�on Sound Performance™ Yüksek Kalitede Ses Performansı.
Bu teknoloji size internet üzerinden geniş ses bandı kalitesinde görüşme yapabilme imkanı sağlıyor. Standart
telefonlara göre iki kat geniş frekans aralığı sayesinde, HDSP™ özellikli aramalarda çok daha fazla ses detayı
aktarılabiliyor. Bu sayede telefon konuşmalarınızda, yüzyüze görüşüyormuşsunuz gibi hissedersiniz.

HSP™ nedir?
HSP™ Telefonlar - Telefonlarınızda net ses kalitesi.
HSP-High Defini�on Sound Performance™, net ses sağlayan bir Gigaset teknolojisidir. Bu entegre özellik
sayesinde telefon görüşmeleriniz yeni bir tecrübeye dönüşecek. HSP™ teknolojisi ile Gigaset kablosuz
telefonlarınızla yaptağınız her görüşmede keskin ve net ses sağlar.

Kablosuz Telefonlar / Gigaset

www.interkomltd.com.tr
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Gigaset SL450 Black Edi�on
• Yüksek kalite malzemeler ve üstün işçilik, alüminyum
   çerçeveli el cihazı.
• 2.4’’ geniş TFT renkli ekran.
• 55 dakikaya kadar kayıt süresine sahip, üç ayrı entegre
   telesekreter.
• Eller serbest görüşmede dahi fonksiyon tuşu sayesinde hızlı
ayarlanabilir ses profilleri ile mükemmel ses performansı.
Berrak TFT renkli ekran, ayarlanabilir 3 ayrı ses profili.
Mikro USB veya Bluetooth® sayesinde Outlook ile bilgisayar
bağlan�sı, 500 vCard girişli telefon de�eri, �treşimle
uyarı, ekran mesajı ve ışıklı tuş ile cevapsız çağrı uyarısı,
bilinmeyen numara engelleme. Menzil uyarı tonu ile bağlan�yı
kaybetmeden yürürken konuşmayı sevenler için ideal.
Kulaklık bağlan�sı sayesinde tam bir özgürlük. Gigaset SL450,
bir telefondan daha fazlası, O, haya�nızı bir miktar daha
kolaylaş�ran pra�k bir yardımcı. Bebek telsiz modu, alarm ve
takvim.

Kablosuz Telefonlar / Gigaset

www.interkomltd.com.tr

Mükemmellik arayanlar için



Kablosuz Telefonlar / Gigaset
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Bağlantısı

Kablosuz standartları

Dahili arayüzler

ECO DECT

Gigaset GO Özellikleri

Bekleme süresi: maksimum (saat)

Konuşma süresi: maksimum (saat)

Adres defteri giriş sayısı,
(isim, soyisim, 3 numara, resim, tarih 
hatırlatma, sesler)

Takvim

Alarm fonksiyonu

SMS

Ses kalitesi / Akustik özellikler

Eller serbest (hands-free) görüşme

Zil sesleri, giriş sayısı

Zil sesi olarak
kendi melodilerinizi yükleme

Titreşim (Vibracall)

Ekran Tipi

Çözünürlük (px) / Ebat (inç)

Arayan numarayı gösterme (CLIP)

Gelen/Giden/Cevapsız aramaların 
listesi

Saat ve tarih görüntüleme

Aydınlatmalı tuş takımı

Telesekreter

Kayıt zamanı en fazla ... dakika.

Batarya

Gigaset SL450 Gigaset S850 Gigaset E630

Analog telefon bağlantısı Analog telefon bağlantısı Analog telefon bağlantısı

DECT, GAP DECT, GAP DECT, GAP

Bluetoot h® , Micro-USB, 
Kulaklık bağlantısı 2,5mm

Bluetooth ® , Micro-USB, 
Kulaklık bağlantısı 2,5mm Kulaklık bağlantısı 2,5 mm

Evet Evet Evet

X X X

200 300 310

12 12 14

500 500 200

Evet Evet Evet

Evet Evet Evet

Evet Evet Evet

X X X

Evet (tam dupleks ) Evet (tam dupleks ) Evet (tam dupleks )

22 20 20

Evet Evet X

Evet X Evet

Renkli Ekran (tam renkli) Renkli Ekran (tam renkli) Renkli Ekran (tam renkli)

240 x 320 / 2,4 128 x 160 / 1,8 128 x 160 / 1,8

Evet -Resmiyle (CLIP 
Resmi)

Evet -Resmiyle (CLIP 
Resmi) Evet

60 60 60

Evet Evet Evet

Evet Evet Evet

X X X

X X X

1 x LiION 2 x NiMH AAA 2 x NiMH AAA

Gigaset E630

Gigaset S850

Gigaset SL450
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Kablosuz Telefonlar / Gigaset

www.interkomltd.com.tr

Eviniz için profesyonel akıllı teknoloji
este�k tasarımlı bir telefon.

Gigaset S850
• Üçer numara kapasiteli 500 girişe kadar ekstra geniş telefon rehberi,
• Bilgisayarınız ile Bluetooth® veya micro USB aracılığıyla veri senkronizasyonu
• Hızlı bir şekilde ayarlanabilen, mükemmel akus�ğe sahip ses profilleri
• Eller serbest görüşmede pürüzsüz full-duplex ses kalitesi
• El cihazındaki yan tuşlar ile kolay ses ayarı
• Bilinmeyen numara koruması. Kayıtlı olmayan numaralardan gelen aramalar
   yalnızca op�k sinyal ile bilgilendirilir.
Gıgaset S850, evinizde daha da konforlu ve sofis�ke ile�şim sağlayan, yüksek kaliteli bir telefondur.
Geniş renkli ekran ve kullanıcı dostu menü, kolay navigasyon tuşu ile kolay kullanım sağlar.

Gigaset E630
• Darbelere, su sıçramasına ve toza karşı dayanıklı
• Titreşimli ve yanıp sönen arama uyarı lambası
• Rahat ve ergonomik kullanım
• Ses yüksekliğini ayarlamayı sağlayan yan tuşlar
• Mükemmel ses kalitesi. Telefon profilini gürültülü veya sessiz
ortamınıza kolayca uyumlu hale ge�rebilirsiniz. Basitleş�rilmiş arama
yanıtlama ve handsfree özelliği. Anlaşılır menüler, aydınlatmalı tuş
takımı ve TFT renkli ekran sayesinde zahmetsiz gezinme, 150 kişi
kapasiteli telefon de�eri. 14 saate kadar konuşma süresi sunan entegre
telesekreter. Bildirimleri, harici bir numaraya me�n mesajı olarak iletebilme.
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Gigaset C530
1.8’’ büyük TFT renkli ekranın iki renk seçeneği tercih
yapabilirsiniz. Zil sesleri, ekran koruyucu ve ses profillerine yönelik
kolay kişiselleş�rme seçenekleri. Her birine 3 telefon numarası, zil
sesi ve doğum günü ha�rla�cısına sahip 150 girişe kadar, arama işlevli
büyük telefon de�eri. 14 saate kadar konuşma ve 320 saate kadar
bekleme süresi.

Kablosuz Telefonlar / Gigaset

Akıllı aile telefonu
özellikleriyle gündelik
ev işlerinizi kolaylaş�rır.



Kablosuz Telefonlar / Gigaset

Gigaset A690
Gigaset A690A
Günlük ile�şim için güvenilir kalitede ayarlanabilir ses profilleri ile
mükemmel ve üstün ses kalitesi. Eller serbest (Handsfree) konuşma,
100 isim ve numara kayıtlı telefon de�eri, aydınla�lmış ve yüksek
kontrastlı büyük siyah-beyaz grafik ekran, 32 numara kapasiteli
kara liste ile çağrı engelleme özelliği sunar.

Gigaset A690 Gigaset A690A

Gigaset A690 Duo

Aile üyelerinin birlikteliği.
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Kablosuz Telefonlar / Gigaset

Gigaset A415
Gigaset A415 Duo
Işıklandırılmış, siyah ve beyaz, 1.8’’ gelişmiş
kontrastlı ekran, seçilebilir ses profilleri ile
mükemmel ses kalitesi, modern ve rahat bir
dect telefondur. Düşük ışık seviyesinde bile
mükemmel okunan ekran. Kolay kullanımlı
navigasyon tuşu. 100 isim ve numara
kaydedebilinen rehber. Mükemmel ses
kalitesi ile uzun konuşmaların tadını çıkarın.
2-9 arası tuşları hızlı arama tuşu olarak
atamanıza olanak sağlar. Ayrıca caller ID ve
cevapsız arama listesi ile her zaman sizleri
kimin aradığını bilebilirsiniz. Gece ve gündüz
modu seçimi ile rahatsız edilmeme özelliğini
kullanabilirsiniz.

Gigaset A415 Duo

Zorlu günlük işlerinizde
güvenilir kullanım sunacak

şekilde tasarlandı.
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Kablosuz Telefonlar / Gigaset

Gigaset A270
• Aydınlatmalı ekran
• Eller serbest görüşme
• Kullanıcı dostu, hassas tuş takımı
Grafik ekranı ışıklandırılmış olduğu için, ekranı okumakta
çok kolaydır. 18 saatlik uzun konuşma ve 200 saate kadar
bekleme süresi. 80 isim ve numara kaydedebilinen rehber.
25 adet arama, gelen, giden ve kayıp çağrılar listesi.

Gigaset A270
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Kablosuz Telefonlar / Gigaset

Bağlantısı

Kablosuz standartları

Dahili arayüzler

ECO DECT

Gigaset GO Özellikleri

Bekleme süresi: maksimum (saat)

Konuşma süresi: maksimum (saat)

Adres defteri giriş sayısı,
(isim/soyisim/numara)

Takvim

Alarm fonksiyonu

SMS

Ses kalitesi / Akustik özellikler

Eller serbest (hands-free) görüşme

Zil sesleri, giriş sayısı

Zil sesi olarak kendi melodilerinizi yükleme

Titreşim

Ekran Tipi

Çözünürlük (px) / Ebat (inç)

Arayan numarayı gösterme (CLIP)

Gelen/Giden/Cevapsız aramaların listesi

Saat ve tarih görüntüleme

Aydınlatmalı tuş takımı

Telesekreter

Kayıt zamanı en fazla ... dakika.

Batarya

Alfanümerik

Gigaset A270

Analog telefon 
bağlantısı

DECT

X

Evet

X

X

X

X

200

18

80

aydınlatmalı 

Evet

Gigaset A415
Gigaset  A415 DUO

Analog telefon 
bağlantısı

DECT, GAP

X

Evet

X

200

18

100

X

X

X

X

Evet

20

X

X

Alfanümerik
aydınlatmalı 

96 X 64 / 1,8

Evet

25 (Cevapsız Arama)

Evet

Evet

X

X

2 x NiMH AAA

Gigaset A170

Analog telefon 
bağlantısı

DECT

X

Evet

X

200

18

50

70 X 8 / 1,5

Evet

2 x NiMH AAA

Gigaset A170
• Hassas dokunma noktalarıyla kullanıcı dostu tuşlar.
• Tak çalış�r özelliği ile el cihazı baz istasyonuna önceden tanımlanmış�r.
• Işıklandırılmış grafik ekran,
Grafik ekranı ışıklandırılmış olduğu için, ekranı okumakta
çok kolaydır. 18 saatlik uzun konuşma ve 200 saate kadar
bekleme süresi. 50 isim ve numara kaydedebilinen rehber.
25 adet arama, gelen, giden ve kayıp çağrılar listesi.
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KX-TG8151
1.8” yüksek çözünürlüklü TFT renkli LCD ekran,
özelleştirilmiş ses sistemi, Clear Sound Technology
sayesinde mükemmel ses kalitesi, 50 hafızalı caller ID,
ahizede aydınlatmalı tuş takımı ve LCD ekran,
seçilebilir duvar kağıdı, 200 isim ve numara kaydı, ahize
arkasında çağrı bildirim ışığı, gelen arama engelleme,
gelişmiş eller serbest görüşme özelliği, ahize üzerinde
polifonik arama tonları, konferans görüşme, interkom, 
gece modu, SMS uyumlu.     
       
  

Kablosuz Telefonlar / Panasonic

Ekran

Işıklı Ekran

Renkli Ekran

Işıklandırılmış Tuş Takımı

Handsfree (Eller Serbest)

Telefon Rehberi Hafızası

Çağrı Kısıtlaması

Aranan Numara Kaydı

Bekleme Süresi

Konuşma Süresi

Tarih ve Saat Gösterimi

SMS Gönderme ve Alma

Bebek Telsizi Özelliği

Kulaklık Girişi

El Cihazı Ekleme

Telesekreter Kayıt Süresi

Titreşim

Duvara Monte

Elektrik Kesintisinde Konuşabilme

X

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

1.45” TFT

70

X

X

230

11

X

X

X

X

X

X

X

KX-TG8151

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

1.45” TFT

200

50

200

10

X

X

X

X

X

X

X

X

KX-TG8051

KX-TG8051
Geniş 1.45” TFT LCD ekran, sade ve şık tasarım,
iki renk seçeneği, kullanışlı ve pratik 
ışıklı tuş takımı ve fonsiyonel kullanımlı 
navigasyon tuşu, mükemmel konuşma 
kalitesi için Clear Sound Technology ile 
özelleştirilmiş ses sistemi, arayan numara 
kaydı ile arayan numarayı gösterme, 200 
isim ve numara girişli rehber, tek dokunuşta 
Eco Modu, net ses, gelen çağrı engelleme, 
gürültü azaltma.
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Kablosuz Telefonlar / Panasonic

KX-TG2512
KX-TG2511’e ek özellik, ikinci el cihazı 
mevcuttur.

KX-TG6812
KX-TG6811’e ek olarak ikinci el cihazı.

KX-TG2511
Üstün kalite, evrensel tasarım, eşsiz 
teknoloji, ahize üzerinde 1.4” kolay
okunan  amber renkli arka aydınlatmalı
 LCD  ekrana sahiptir. Eller serbest hoparlörü 
sayesinde görüşme yapabilirsiniz. Rahat 
ve hızlı erişim için 50 adede kadar isim ve 
numarayı dahili hafızaya kaydedebilirsiniz.

KX-TG6811
Geniş 1.8” aydınlatmalı LCD ekran, 
özelleştirilmiş ses sistemi, 100 isim ve 
numara girişli rehber, tek dokunuşta 
Eco Modu, net ses, gelen çağrı 
engelleme, gürültü azaltma.

12www.interkomltd.com.tr
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Kablosuz Telefonlar / Panasonic
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KX-TG6811 KX-TG6821 KX-TG6812 KX-TG2511 KX-TG2512 KX-TG2521 KX-TGB210 KX-TG1711 KX-TG1611 KX-TG1612

Ekran

Işıklı Ekran

Renkli Ekran

Işıklandırılmış Tuş Takımı

Handsfree (Eller Serbest)

Telefon Rehberi Hafızası

Çağrı Kısıtlaması

Aranan Numara Kaydı

Bekleme Süresi

Konuşma Süresi

Tarih ve Saat Gösterimi

SMS Gönderme ve Alma

Bebek Telsizi Özelliği

Kulaklık Girişi

El Cihazı Ekleme

Telesekreter Kayıt Süresi

Titreşim

Duvara Monte

Elektrik Kesintisinde
Konuşabilme

1.8” LCD

Evet

Evet Evet

Evet Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet Evet Evet Evet

Evet Evet Evet Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet Evet Evet Evet EvetEvet

Evet Evet

Evet Evet Evet

Evet Evet Evet Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet Evet

X

120

50

170 saat

18 saat

X

X

X

X

X

X

X

1.8” LCD

X

100

X

50

170 saat

18 saat

X

X

X

X

30 dk.

X

X

X

1.8” LCD

X

100

X

50

170 saat

18 saat

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4” LCD Var

X

50 Kayıt

X

10 Adet

170 Saat

18 Saat

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4” LCD

X

50 Kayıt

X

50 adet

170 saat

18 saat

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4” LCD

X

50

50 adet

170 saat

18 saat

X

X

X

X

X

X

1.4” TFT

50

X

50

280

16

X

X

X

X

X

X

X

X

Tek Satır LCD

X

X

50 adet

X

10 Adet

150

15

X

X

X

X

X

X

X

Tek Satır LCD

X

X

50 adet

X

10 Adet

150

15

X

X

X

X

X

X

X

Tek Satır LCD

X

X

50 adet

X

10 Adet

150

15

X

X

X

X

X

X

X

KX-TG1711
Aydınlatmalı LCD ekran, 50 isim ve 
numara girişli telefon rehberi, pratik 
navigasyon tuşu ile menü de kolay 
kullanım, 15 saat konuşma ve 170 
saat bekleme, 50 arayan numarayı 
gösterme ve geri arama, geçmiş 
arama tarih saat göstergesi.

KX-TG1611
Tek satır arkadan aydınlatmalı LCD ekran, ahizede 
parmak izi bırakmayan yüzey, 50 isim ve numara 
kapasiteli telefon rehberi, 50 kayda kadar arayan 
numara gösterme ve geri arama, çağrı paylaşımı, 
herhangi bir tuşla cevaplama, saat ve alarm
17 saate kadar konuşma ve 150 saate kadar bekleme 
süresi, tuş kilidi ve duvara monte edilebilir.

KX-TG1612
KX-TG1611’e ek 
olarak  ikinci el cihazı 
mevcuttur.

KX-TGC210
Aydınlatmalı 3 satır LCD ekran, eller serbest 
görüşme, pratik navigasyon tuşu kolay kullanım 
menü, tuş kilidi, duvara monte edilebilir, çağrı 
kısıtlama, 50 numara hafızalı arayan numara 
gösterme, 50 isim ve numara girişli telefon 
rehberi,18 saat konuşma ve 170 saat bekleme 
özelliği, 10 numara tekrar arama hafızası.



14

Kablolu Telefonlar / Gigaset

www.interkomltd.com.tr

Gigaset DA310 
Gigaset DA310 ile arama yapmak ve çagrıları almak çok basit. 4 direk tuşu sayesinde, 
istediğiniz kişiye anında ulaşırsınız. 10 adet hızlı arama numarası, daha hızlı bağlantı 
seçenekleri sunar. Gelen aramalarda uyarmak için, 3 melodi seçeneği ve ses düzeyi 
sunar veya daha sessiz bir ortam için zil sesini kapatabilirsiniz. Son aradığınız numarayı 
hızlıca arayabilmek için, sadece tekrar arama fonksiyonunu kullanmanız yeterli 
olacaktır.

Kolay kurulum ve kolay kullanım özellikleri. PABX ve PSTN uyumluluğu sayesinde 
hem sabit hat ağına bağlanırsınız, hem de ev veya o�s içerisinde dahili telefon ağının bir 
parçası olarak kullanabilirsiniz.Gigaset DA310’u duvara monte edebilir ve masanızda 
boş alan yaratmış olursunuz.  Darbeli ve tonlu arama olarak ayarlayabilir ve �ash 
süresini değiştirebilirsiniz.

Gigaset DA710 
100 adet telefon girişi rehberiniz için size oldukça fazla bir alan sağlar ve 8 direk arama 
tuşu 16 farklı numarayı bir tuşa dokunarak aramanız için imkan tanır. Alfanümerik 
ekranı ayarlanabilme özelliği ile istediğiniz zaman saati, günü ve arama bilgilerini 
görebilirsiniz. İstediğiniz zaman eller serbest özelliğini kullanabileceğiniz gibi RJ9 soket 
yuvası ile uygun mikrofon kulaklık bağlantısınıda yapabilirsiniz.

16 Melodi ve 4 farklı yükseklikte ses seçeneği. Tabiki herzaman sesi tamamen kapatıp 
gelen çağrıları ekrandan takip etme şansınızda var. Başka bir şansınızda belli kişileri 
VIP olarak belirleyip bu kişilere ayrı ses tonları ve görseller ekleyebilmektir. Ayrıca 
DA710’u sadece VIP kişilerden gelen aramalarda çalacak şekilde de ayarlayabilirsiniz.

Son 50 aramayı hafızasında tutar. Arama engelleme fonksiyonu ile istediğiniz yönlere 
doğru yapılmaya çalışılan aramaları engelleyebilirsiniz. Gigaset DA710’nun elektronik 
kilidi, izinsiz dış aramaları engeller. 
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Kompakt, temel kablolu telefon evde veya o�ste sadece telefon konuşması yapmak 
için idealdir. Duvara monte edilebilmesi yerden tasarruf sağlar, üç metreye kadar 
uzayabilen uzun elastik kablosu konuşurken dolaşabilmenizi sağlar. En sık aradığınız 
kişileri kolayca arayabilmek için 10 hızlı arama girişi programlayabilirsiniz. 

Gigaset DA210 ayrı bir güç kaynağına ve şarja ihtiyaç duymaz.  Aradığınız kişi 
hattayken sessiz tuşuna basın artık sizi duyamayacaktır. Gigaset DA210 size farklı 
zil melodileri ve zil sesi yüksekliği seçenekleri de sunar. Zil sesini kapatarak gelen 
aramaları sadece görsel bildirimle almayı da seçebilirsiniz. İşitme sorunu yaşayanlar 
için önemli bir başka özellik, Gigaset DA210 işitme cihazları ile uyumludur.

Gigaset DA210 

Gigaset DA310 Gigaset DA210Gigaset DA710

Bağlantısı  

Hat Girişi

Bağlantılar  

Telefon defteri  

VIP girişler için özel zil sesleri  

Hızlı arama tuşları  

Eller serbest  

Zil sesleri, giriş sayısı  

Ekran

Navigasyon tuşu

Analog

1

X

X

X

X

X

3

X

X

Analog

1

X

X

X

4 + 10

X

3

X

X

Analog

1

2.5 mm kulaklık bağlantısı

100

Evet

Evet

Evet

Evet

8 x 2 (Toplam16 giriş)

10
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Karel TM145 Masaüstü Telefon

Karel TM142 Masaüstü Telefon
Ergonomik tasarım, her tip telefon santrali ile uyumluluk, 10 adet hızlı 
arama tuşu, duvara monte edilebilir, ayarlanabilir zil sesi seviyesi, 
DTMF tone/pulse seçeneği, �ash süresi seçeneği, meşgul lambası, 
mesaj lambası, ses seviyesi ayarlanabilir handsfree, bekletme, 
aktarma, tekrar arama, sessize alma, sessize alma lambası, PSTN 
telefon şebekesine bağlanma.

Ergonomik Tasarım, her tip telefon santralıyla uyumluluk
LCD ekranlı (3 satır), hattan besleme özelliği, pille ekran aydınlatması
arayan numara (CID) gösterimi, handsfree hoparlör, telefon rehberi (100 kayıt)
bekletme, aktarma, tekrar arama (Redial), sessize alma (Mute), mesaj uyarı ışığı
navigasyon tuşu (2 adet), DTMF seçeneği (Pulse/Tone), duvara monte edilebilir
rehberden arama yapma, gelen aramalarda rehbere kayıtlı ismin gösterilmesi.
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Karel TM140  Masaüstü Telefon
Ergonomik tasarım, her tip santrali ile uyumlu, PTSN telefon şebekesine bağlanma, 
duvara monte edilebilir, arama, bekletme ve yeniden arama tuşları, ayarlanabilir zil 
seviyesi, mesaj ve meşgul lambası.

Karel TM902
Yeni çağrı göstergesi, 1 adet hızlı arama tuşu, 10 adet iki aşamalı hızlı arama özelliği,
yeniden arama tuşu, aktarma tuşu, 2 seviyeli zil sesi, �ash süresi ayarı (3 seviyeli),
sessize alma özelliği (Mute).
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Aselsan Cobra PM 865 PMR El Telsizi
10 km kadar görüşme mesafesi, 8 Kanal + 101 Alt Kanal (38 CTCSS kodu/83 DCS kodu),
titreşimli, batarya aktif durum göstergesi, masaüstü hızlı şarj cihazı, şık ve profesyonel
ön görünüm, ikili ekonomik paketinde, el kullanmadan iletişim (VOX), aydınlatmalı
LCD ekran, pil / güç tasarrufu.

Aselsan Cobra PM 665 PMR El Telsizi
8 Km'ye Kadar Görüşme Mesafesi,  8 Ana Kanal, 121 Alt Kanal,  968 Alt Kanal Kombinasyonu
Sesli otomatik gönderme (VOX) özelliği, Anlaşıldı / Doğrulama Sinyali (açık/kapalı),
Aydınlatmalı LCD Ekran, Güç tasarrufu, Tarama (ana ve alt kanallar), Kulaklık ,
mikrofon, şarj girişi, Pil seviyesi göstergesi, Tuşlama Tonu (açık/kapalı), Tuş Kilidi,
İzin/Ruhsat ve Kullanım Ücreti Gerekmez.
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-Lisans Durumu : Lisanssız
-Sinyal Modu: Analog ve Dijital
-Frekans Aralığı: UHF: 446-446.2 MHz
-Kanal Sayısı : 32
-Kanal Aralığı: 12.5/25KHz
-Çıkış Gücü: Max. 0.5 W
-Çalışma Voltajı: 7.4V
-Batarya Kapasitesi : 2000 mAh (Li-ion) 
-Ortalama Çalışma Süresi:  Dijital kullanımda
 18 saat, Analog kullanımda 13 saat
-Çalışma Sıcaklığı: -20C ila 60C
-Ağırlık: 259g
-Boyutlar: 35*59,7*114mm
-IP Sınıfı: IP54

İnşaat
Alanları

Doğa Sporları
ve Kamp Alanları

 Restaurant ve
Cafeler

Güvenlik
Hizmetleri

BELFONE BF-TD516

Lisans
Gerektirmeyen

PMR
Telsiz!
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MT100-PC01 PMR
Telsiz Kulaklık Se� 
Rahat kullanımlı kulak içi kulaklık
Ayarlanabilir kulak askısı
Entegre bas-konuş mikrofon
Elbise klipsi
Bağlantı tipi : 2.5 mm �ş
Uyumlu modeller
Aselsan Cobra MT-655, MT-690, MT-975

MT100-PM02 PMR
Telsiz Kulaklık Se� 
Rahat kullanımlı kulak içi kulaklık
Ayarlanabilir kulak askısı
Entegre bas-konuş mikrofon
Elbise klipsi
Bağlantı tipi : 2.5 mm �ş
Uyumlu modeller
Motorola T6,T8, T60, T61, T80, T81

MT100-PK01 PMR
Telsiz Kulaklık Se�
Rahat kullanımlı kulak içi kulaklık
Ayarlanabilir kulak askısı
Entegre bas-konuş mikrofon
Elbise klipsi
Bağlantı tipi : 2.5 mm �ş
Uyumlu modeller
Aselsan A-446S,
AIR TR-446,
Motorola XT220&XTNi,
Kenwood PMR446

MT201-PC01 PMR Telsiz
Akus�k Kulaklık Se� 
Rahat kullanımlı kulak içi kulaklık
Entegre bas-konuş mikrofon
Elbise klipsi
Bağlantı tipi : 2.5 mm �ş
Uyumlu modeller
Aselsan Cobra MT-655, MT-690, MT-975

MT201-PM02 PMR Telsiz
Akus�k Kulaklık Se�
Rahat kullanımlı kulak içi kulaklık
Entegre bas-konuş mikrofon
Elbise klipsi
Bağlantı tipi : 2.5 mm �ş
Uyumlu modeller
Motorola T6,T8, T60, T61, T80, T81

Mirax kulaklık setleriyle,
işinizi yaparken elleriniz serbest.
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SBE-3300 Bluetooth Stereo Kulaklık

200 saat bekleme, 6 saat konuşma, 4 saat müzik dinleme süresi. 
2 farklı cihaza aynı anda bağlanabilme. 20 Hz - 20 KHz frekans 
aralığı. Pil seviyesi uyarısı.
Çağrı cevaplama, sonlandırma, çağrı yapma, müzik çalma ve 
durdurma özelliği. Sesli fonksiyon uyarısı. Telefon görüşmesinde 
doğal, müzik çalarken
extra bas ses özelliği.

SSE-5150 Deep Bass
Mikrofonlu Metal Kulaklık
Yüksek hassasiyetli 9 mm sürücü. Minimum distorsiyon 
için metal kulaklıklar, etkili bas ritimleri ve temiz ses 
kalitesi, çağrı cevaplama ve sonlandırma, müzik çalma 
veya durdurma, düğümlenme önleyici �at kablo, 
konforlu ve güvenli kullanım içim S,M,L boyutlarında 
kulak tıkaçları.

SSE-3150 Extra Bass
Mikrofonlu Metal Kulaklık

Yüksek hassasiyetli  10 mm sürücü, minimum 
distorsiyon için metal kulaklıklar, etkili bas ritimleri ve 
temiz ses kalitesi, çağrı cevaplama ve sonlandırma, 
müzik çalma veya durdurma, düğümlenme önleyici 
�at kablo, konforlu ve güvenli kullanım içim S,M,L 
boyutlarında kulak tıkaçları.
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SDE-5100
iPhone USB Şarj ve Data Transfer Kablosu
iPhone 5, 5c, 5S, SE, 6, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus
iPad retina, mini, 2, 3, 4, pro / iPod nano 7. nesil / 
iPod touch 5. nesil
SB 2.0 kablosu, hızlı şarj konnektörü olan 
iPhone, iPad veya iPod’unuzu senkronize ve 
şarj etmek için, bilgisayarınızın USB bağlantı 
noktasına bağlamanızı sağlar. Elektrik prizinden 
rahat bir şekilde şarj etmek için, bir USB güç 
adaptörüne de bağlayabilirsiniz. 

SWT-5220 SWT-5210

iPhone Duvar Şarj Ki�
iPhone 5, 5c, 5S, SE, 6, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus
iPad retina, mini, 2, 3, 4, pro / iPod nano 7 nesil / iPod touch 5 nesil, 5 nesil
USB Kablo;
iPhone, iPad ve iPod modellerini USB port üzerinden veya USB şarj aleti ile şarj ve 
senkronize edebilir.
Duvar Şarj Adaptörü;
iPhone, iPad veya iPod modellerini evde, o�ste veya yolda, hızlı ve verimli bir şekilde 
şarj edebilmenizi sağlar.
Giriş 100-240V • Çıkış 5V

Fast

Charge
2.1A

SDE-4100
iPhone USB Şarj ve Data Transfer Kablosu
iPhone 2G, 3G, 3GS, 4, 4S,
iPad1, 2, 3 / iPod touch, classic, nano, 5. nesil
USB 2.0 kablosu iPhone iPod veya iPad’inizi, 
etkin bir şekilde şarj etmek ve senkronize 
için (doğrudan veya bir dock aracılığıyla) 
bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına veya bir 
elektrik prizinden rahat bir şekilde şarj etmek 
için USB güç adaptörüne bağlar.

SWT-4210

iPhone Duvar Şarj Ki�
iPhone 2G, 3G, 3GS, 4, 4S,
iPad1, 2, 3 / iPod touch, classic, nano, 5. nesil
USB Kablo;
iPhone, iPad veya iPod modellerini USB port üzerinden 
veya USB şarj aleti ile şarj ve senkronize edebilirsiniz.
Duvar Şarj Adaptörü;
iPhone, Apple Watch veya iPod modellerini evde, o�ste 
veya yolda, hızlı ve verimli bir şekilde şarj edebilmenizi 
sağlar. Giriş 100-240V • Çıkış 5V • 1A



SCT-5210
iPhone Araç Şarj Ki�
(iPhone 5, 5c, 5S, SE, 6, 6S, 6S Plus, 7, 
7 Plus
iPad retina, mini, 2, 3, 4, pro / iPod nano 
7 nesil /
iPod touch 5 nesil, 5 nesil
USB Kablo;
iOS cihazlarınızı USB portu üzerinden 
şarj edebilir veya güç çıkışına bağlanan 
şarj aleti ile şarj edebilirsiniz.
Araç Şarj Adaptörü;
Aracınızın DC bağlantı noktasından 
cihazlarınıza güç sağlar.
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SDE-1100
Micro USB Şarj ve Data Transfer Kablosu
Samsung, Sony, HTC, LG, tablet PC, digital 
kamera
Akıllı telefonunuzu ve mobil cihazlarınızı USB 
port üzerinden veya USB şarj aleti ile şarj edin. 
Akıllı telefonunuzu, mobil cihazlarınızı ve dijital 
kameranızı, USB port üzerinden data transferini 
yapabilirsiniz.

SCT-4210
iPhone Araç Şarj Ki�
iPhone 2G, 3G, 3GS, 4, 4S,
iPad1, 2, 3 / iPod touch, classic, nano, 
5. nesil)
USB Kablo;
iOS cihazlarınızı USB portu üzerinden 
şarj edebilir veya güç çıkışına bağlanan 
şarj aleti ile şarj edebilirsiniz.
Araç Şarj Adaptörü;
Aracınızın DC bağlantı noktasından 
cihazlarınıza güç sağlar.

Fast

Charge
2.1A

SWT-1220
Micro USB Duvar Şarj Ki�
Samsung, Sony, HTC, LG, tablet PC, digital kamera
USB Kablo;
Akıllı telefonunuzu ve mobil cihazlarınızı USB port üzerinden şarj ve senkronize edebilirsiniz.
Duvar Şarj Adaptörü;
Akıllı telefonunuzu ve mobil cihazınızı şebeke güç çıkışı üreniden şarj edebilirsiniz.
Giriş 100-240V • Çıkış 5V

SWT-1210



SCT-1210
Micro USB Araç Şarj Ki�
Samsung, Sony, HTC, LG, tablet PC, digital 
kamera
USB Kablo;
Mobil cihazlarınızı aracınızın USB portu 
üzerinden şarj edebilir veya güç çıkışına 
bağlanan şarj aleti ile şarj ve edebilirsiniz.
Araç Şarj Adaptörü;
Aracınızın DC bağlantı noktasından cihazlarınıza 
güç sağlar.

SCR-1122
Çift USB Portlu Araç Şarj Adaptörü

Aracınızın DC bağlantı noktasından
cihazlarınıza güç sağlar.

SAE-1130
Ses Transfer Kablosu
Apple, Samsung, Sony, HTC, LG, tablet PC
Akıllı telefonunuz veya mobil cihazlarınızdaki 
sesi, değer kaybı olmadan araç veya ses 
sisteminize aktarımını sağlar.
• 1.5 m uzunluk
• Metalik renkli fişler
• 3.5 mm-3.5 mm

SAE-1200
Ses Transfer Kablosu
Apple, Samsung, Sony, HTC, LG, tablet PC
Akıllı telefonunuz veya mobil cihazlarınızdaki 
sesi, değer kaybı olmadan araç veya ses 
sisteminize aktarımını sağlar. Daha iyi bir ses 
performansı için yüksek kaliteli kablo yapısı
• 1.5 m uzunluk
• Krom kaplı metal �şler 
 3.5 mm-3.5 mm

SAE-2250
Ses Transfer Kablosu
Apple, Samsung, Sony, HTC, LG, tablet PC
Akıllı telefonunuz veya mobil cihazlarınızdaki 
sesi, değer kaybı olmadan araç veya ses 
sisteminize aktarımını sağlar. Daha iyi bir ses 
performansı için yüksek kaliteli kablo yapısı.
• 1.5 m uzunluk
• Krom kaplı metal �şler
• 3.5 mm-2RCA
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SCR-1110
Araç Şarj Adaptörü

Aracınızın DC bağlantı noktasından
cihazlarınıza güç sağlar.
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Arabanızı bulun.
Bazı zamanlar, özellikle yabancı olduğunuz bir semtte aracınızı 
nereye park ettiğinizi hatırlamak zor olabilir. Uygulama keeper 
ile en son iletişimde olduğu noktayı ezberliyor. Böylece harita 
üzerinden arabanızı nerede bıraktığınızı görebiliyorsunuz.

Telefonunuzu bulun.

ediyor.  Acil evden çıkmanız gerektiği 
zaman cep telefonunuzu evde aramakla 
zaman kaybetmeyin. Keeper’ın 
üzerindeki tuşa iki kere bastığınızda 
telefonuz çalmaya başlıyor. Böylece 
telefonunuzu rahatça bulursunuz.

Valiz takibi
Valiziniz geldiğinde sizi uyarıyor. Çok sık seyahat ediyorsanız 
ihtiyacınız Keeper. Valizinizi bagaja teslim etmeden keeperı 
üzerine takın. Böylece valiz sırasında beklemeyin, valiziniz 
geldiğinde keeper telefonunuza haber verir. Sizde basitçe uzanıp 
valizinizi alırsınız. 

Keeper telefonuzu bulmanıza yardım 

Gigaset Keeper
Bluetooth ®  4.0 sayesinde, yarı çapı 30 metre olan mesafede iliştirdiğiniz 
eşyanızı yada tanımladığınız cep telefonunuzu veya tabletinizi bulmanızı sağlar. 
LED ışık ve sesli uyarılarıyla eşyanızı, keeper üzerindeki düğmeye iki kere üst 
üste bastığınızda cep telefonunuzu veya tabletinizi çıkardığı uyarı sesleriyle 
bulabilirsiniz. iOS ve android uyumludur. Uzun ömürlü (1 yıl) pili çok kolay 
değiştirilebilir.  Su geçirmez, 37 x 37 x 9,2 mm ölçülerinde ve sadece 12 gram 
ağırlığındadır. 

Eşyalarınızı unutmayın
Keeper cafede çantanızı unutmamanızı sağlıyor. Telefonunuzla 
bağlantısı koptuğu zaman sizi uyarıyor, böylece çantanızı asla 
geride bırakmıyorsunuz.
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N720 DM PRO ve N720 IP PRO 
Gigaset N720 DECT IP Multicell Sistemi; iki unsurdan oluşmaktadır - N720 IP PRO 
baz istasyonu ve N720 DM PRO DECT Yöneticisi. DECT Yöneticisine maksimum 30 
baz istasyonu ve 100 el cihazı bağlanarak, kusursuz aktarma ve dolaşımla, yerinde 
iletişim için uygun olan kablosuz taşınabilirlik sağlanabilir. Kurumsal ve çevrimiçi 
rehber erişimi ve e-posta bildirimiyle verimlilik arttırılır. 

N720 DECT IP Multicell Sistemi, Gigaset DECT el cihazlarının en yeni neslini 
destekler. Bu nedenle, kullanıcılar geniş bant ses kalitesiyle, iletişimde 
mobiliteden yararlanabilir. N720 sistemi, sorunsuz bir şekilde, omurga olarak
kurumsal IP ağına entegre edilebilir. Büyük dağıtımların planlanması için
N720 SPK PRO (Site Planlama Kiti) önerilir.

N870 IP PRO 
Gigaset N870 Multicell System, her biçim ve boyuttaki yerlerde garantili mobil iletişime
ihtiyaç duyan kuruluşlara yüksek oranda ölçeklenebilir ve güvenilir bir çözüm sağlamak
için ana DECT baz istasyonu ve çağrı yöneticisini bir araya getiren yenilikçi ve çığır açıcı bir
çözümdür. Her bölge 250’ye kadar el cihazını ve tek kontrol ünitesi ile toplam 60’a kadar
eşzamanlı çağrıyı destekler. 

Entegratör ile 6000 eşzamanlı çağrı ve 20000 elcihazına kadar ölçeklendirilebilir.Bu özelliği
sayesinde KOBİ’ler için idealdir. KOBİ seviyesinin ötesine geçen, birden fazla bölgeye sahip
ağlarını tüm bölgeler arasında sorunsuz konuşarak aktarma ve dolaşımı sağlayacak şekilde
kurumsal düzeye genişleten şirketler için idealdir. Önde gelen bina içi ve bulut tabanlı IP
telefonu hizmetleriyle sorunsuz bir şekilde bağlanması ve sorunsuz konuşarak aktarma
ve dolaşım özellikleriyle Gigaset N870 Multicell System en zorlayıcı yerlerde bile tam
kapsama sağlar. Mutlak bir güvenilirlikle basit kurulum temel özelliğidir.

Kusursuz mobil ile�şim için
DECT IP mul�cell sistemi.

Maksimum
100 kullanıcı

Maksimum
30 çağrıyı 
destekler

Yüksek
çözünürlüklü

Ses

E-posta
bildirimi

20.000 El Cihazına
Kadar

Ölçeklendirilebilir

6000 Eşzamanlı
Çağrıya Kadar

Ölçeklendirilebilir

6000 Baz
İstasyonuna Kadar
Ölçeklendirilebilir

Yedeklilik ve
SRTP/TLS
Güvenliği

LDAP(S) ve
Bulut Rehber

Desteği

İşlem Gerektirmeyen
Otomatik

Yapılandırma Ayarı

Uzaktan
Yönetim

HD
Kalitesinde

Ses

Duvara
Monte

Edilebilir

Gigaset
Yazılım

Platformu
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Gigaset IP Pro Dect Telefonlar (Maximum 100 Adet)Web arayüz ile
yapılandırma

İnternet 
Bağlantısı

Gateway

Dect Manager
Gigaset N720 DM Pro

Geçiş & Roaming

Gigaset IP Pro Telefonlar

Telefon Santrali
VoIP, ISDN, analog

DECT
senkronizasyon 
hücresi

DECT geçiş
hücresi

DECT
senkronizasyon 
hücresi

DECT geçiş
hücresi

N720 SPK PRO (IP Sistem Kurulum Test Se�)
Site Planning Kit, DECT çok hücreli sisteminizin planlanması 
ve kurulumunda yardımcı olur. Planlanan ağ için DECT 
ortam koşullarının kesin olarak belirlenmesini sağlar. 
Ölçüm cihazlarıyla DECT kapsama alanı tespit edilir, kaç 
baz istasyonuna ihtiyaç duyulduğu ve bunların optimum yeri 
belirlenir, kablosuz ağdaki bozucu etki kaynakları tespit edilir.



N670 IP PRO
Gigaset N670 IP PRO, 20 kullanıcıya kadar kablosuz telefon kullanmanın kolaylığından
yararlanmak isteyenler için doğru seçimdir. 8 paralel görüşme yapılabilmesi iş ortamınızın
verimliliğini arttırır. SRTP sayesinde telefon görüşmeleri güvenlidir. N670’nin merkezi
telefon rehberi ile rehber kayıtlarına hemen ulaşabilir veya LDAP, XML aracılığıyla
bağlanabilirsiniz. Kendi xhtml uygulamalarını yaratma olanağına sahip olan kullanıcılar iş
görevleriyle ilgili verilere erişebilir ve bu verileri kontrol edebilir. N670 çok sayıda bina içi ve
bulut PBX sistemiyle uyumludur ve otomatik kon�gürasyonla kurulması kolaydır. 

N670 işinizle birlikte büyüyebilir: Daha büyük bir DECT kapsama alanına ulaşmak için, lisansla
Multicell sistemine yükseltilebilir ve daha fazla baz istasyonunu kapsayacak şekilde
genişletilebilir. Gigaset N870 Integrator yazılımı farklı yerlerdeki N670 baz istasyonlarının
merkezi bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Küçük ve orta dereceli şirketlerde
mobil iletişim için DECT IP baz istasyonu.
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HD
Kalitesinde

Ses

Duvara
Monte

Edilebilir

Gigaset
Yazılım

Platformu

İşlem Gerektirmeyen
Otomatik Provizyon

Ayarı

Uzaktan
Yönetim

Maksimum 250
El Cihazı

Maksimum 8
Eş Zamanlı

Çağrı

Lisansla
250 Baz

İstasyonu

Yedek Sistem
SRTP/SIPS/TLS

Güvenliği

LDAP(S) ve
Bulut Telefon

Rehberleri

N510 IP PRO
N510 IP PRO, küçük ve orta dereceli şirketler için DECT IP baz istasyonudur. Geniş bir ürün 
paletini destekler Gigaset DECT mobil aletleri sizin için esnek iletişimi olağan üstü ses kalitesiyle 
kombine ediyor. Firmanın telefon defterine ve çevirim içi telefon defterlerine erişim ile gelen 
e-postalar için bildiri gibi profesyonel özellikler, iş hayatını daha verimli kılıyor. Kablosuz bağlantı
sayesinde hareket özgürlüğü. Birden fazla talimat rahatça aynı anda yerine getirilebilir. N510 
IP PRO, 250‘den fazla VoIP sağlayıcıları ve piyasadaki diğer telefon sistemleriyle uyumludur. 
Gigaset telefon sistemleriyle otomatik kurulum sayesinde hızlı ve kolay kon�gürasyon 
mümkündür.

6 Kullanıcıya
Kadar

4 Aramaya
Kadar

Yüksek Kaliteli
Ses



Gittiğiniz her yerde
net HD ses!
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Bluetoouth ®

Serbest
HD ses USB Titreşim Çizilmeye

Karşı
Dayanıklı

Eller 

Bluetoouth ® Eller 
Serbest

HD ses USB Titreşim Kulaklık 
Girişi

SL800H PRO
SL800H PRO, Gigaset'in en küçük iş telefonudur. İnce tasarımı, bir akıllı telefon gibi 
göründüğü anlamına gelir. Kısa boyutlarına rağmen, büyük bir 2,4” TFT renkli ekrana sahiptir. 
Bu el cihazı ha�ftir ve SUOTA, Bluetooth 4.2 ve ses pro�lleri gibi iş işlevleri sayesinde günlük 
işleri kolaylaştırır. Ve ses kalitesi HDSP™'dir. 15 saate kadar konuşma süresi olan pil ömrüne sahiptir. 
Bu arada, entegre mikro USB bağlantı noktası kullanılarak şarj etmek mümkündür.
 Bluetooth 4.2 ve 3,5 mm telefon jakı sayesinde kablolu veya kablosuz kulaklıklar kullanılabilir. 
Bunun kalite üzerinde hiçbir etkisi yoktur: Ahizesiz kullanım modunda bile üstün HDSP™/ CAT-IQ 2.0 
akustik kalitesinin key�ni çıkarabilirsiniz.
Ayrıca, hem tek hem de çok hücreli ortamlarda üçüncü taraf satıcıların CAT-iq ve GAP uyumlu baz 
istasyonlarında da kullanılabilir.

S700H PRO
Gigaset S700H PRO, 2.4 inç boyutunda geniş ve ışıklı TFT renkli ekranı ile öne çıkar. Gerçek anlamda çok yönlüdür 
ve profesyonel bir DECT telefonun tüm gereksinimlerini karşılar. SUOTA, Bluetooth 4.2 gibi birçok işlevi, ses pro�lleri 
ve üstün ses kalitesi (HDSP) bu cihazı günlük çalışma ortamlarında mükemmel bir iş ortağı yapar.
13 saate kadar konuşma ve 320 saate kadar bekleme süresiyle son derece dirençlidir. Şarj etme süreleri sizi 
sıkmayacak kadar kısadır. Cihaz, mikro USB bağlantı noktası aracılılığıyla da pratik bir şekilde şarj edilebilir.
PIN korumalı tuş kilidi veya bağımsız olarak seçilebilir ses pro�lleri. Ayrıca hızlı ve kolay doğrudan arama yapmanız 
veya bir acil çağrı başlatmanız için ayarlanabilir fonksiyon tuşlarına da sahiptir.
Gigaset S700H PRO tüm profesyonel Gigaset DECT sistemleriyle birlikte kullanılabilecek şekilde optimize edilmiştir. 
Aynı zamanda, üçüncü taraf satıcıların CAT-iq & GAP uyumlu baz istasyonlarında da kullanılabilir. 
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Kulaklık 
Girişi

Su 
Sıçramasına 

Dayanıklı

Eller SerbestDarbelere 
Dayanıklı

Toza 
Dayanıklı

LED FenerHD Ses Titreşim

R650 HSB IP PRO
Dış mekanda veya tozlu, ıslak ve diğer zorlu ortamlarda çalışırken, R650H, tüm gün ticari 
kullanım için onu ideal kılar. Darbeye dayanıklı kauçuk muhafaza (IP65) ile mükemmel bir 
yardımcıdır. R650H, uzatılmış pil ömrü, sorunsuz dolaşım ve çok hücreli ortamlarda konuşma 
esnasında kesintisiz aktarma özellikleri ile çalışma alanınızda ve çevresindeki her yerde 
görüşmenizi destekler. Ahize, herhangi bir ortam dahilinde kişisel ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde 
telefonu uyarlamak için HD Ses, titreşim ve ses pro�lleri dahil Gigaset pro ticari özellikleri ile 
doludur. Kablosuz yazılım güncellemesi (SUOTA) ile eksiksiz olan R650H PRO güncelliğini 
yitirmez ve yeni nesil Gigaset pro DECT sistemlerini destekleyebilir.

Masanıza
bağlı değilsiniz.
 Uzun pil ömrüyle
birlikte net sesi ve zengin
özellikleri, Gigaset pro
kablosuz telefonları,
hızlı ve etkin
iş iletişimi için cazip kılar.
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Maxwell Basic
Her o�s ortamına uygun profesyonel bir masaüstü telefonda bulunması 
gereken tüm temel özellikleri içerir. Full HD ses özelliği bulunan Maxwell basic, 
ses kalitesinden ödün verilmeksizin günlük kullanım için tasarlanmıştır.

Hazır bulut tabanlı telefon
SIP tabanlı protokollerin kullanımı yoluyla gelen IP ve bulut tabanlı telefon 
sağlayıcıları ile serti�kalı uyumluluk. Sürekli güncellenen ortaklar listesine 
buradan erişilebilir.

Kullanım kolaylığı
Ergonomik tasarımlı, ha�f kablolu el cihazı ve yaygın kullanılan özelliklere hızlı 
erişim için yüksek kontrastlı 2.5” özelliği dahil hızlı kullanım.

Esnek ve yüksel�lebilir
Ağa bağlanabilirlik ve opsiyonel kablolu kulaklık özellikleriyle esnek kullanım. 
Gigabit giriş, ağ bağlantısını sağlar ve PC’ye, dizüstü bilgisayara veya yazıcıya 
doğrudan bağlanma seçeneği sunar.

Op�mize edilmiş donanım
Özel el cihazları veya eller serbest sesli konferans aracılığıyla profesyonel 
iletişimi sağlamak için, donanıma ilişkin ses özellikleri entegre edilmiştir.

Full HD sesi ve kaliteli
Kompakt yapısıyla

Sade ve etkin bir
Masaüstü Telefon.

Maxwell Basic
Geleceğe hazır.

 

 

 

 

 

 

 

Cihaz 
Ekran 
Kontroller

 
 
 

Form Faktörü

 
 

Ses özellikleri

 

Aksesuarlar

 

Bağlan� Özelliği

 

Güç kaynağı ve pil

 

İşle�m sistemi ve
uygulamalar  

Masaüstü telefon
Net metin için yüksek kontrastlı 2.5” ekran
Ekran menülerinin kolay navigasyonu için navi-key desteği,
sık kullanılan özelliklere ve fonksiyonlara hızlı erişim için
yumuşak tuşlu duyarlı sayısal tuş takımı Ayrıca ‘do-not
disturb’ seçeneği ve çağrı durumu tuşları.
Masada desteksiz durabilmesi veya opsiyonel tutucu ile
duvara monte edilebilmesi için siyah polimerden yapılmış
kompakt tasarım ürünü
El cihazlı veya eller serbest HD ses ve ekranda arama
gösterme özelliği.
EHS/DHSG aracılığıyla kulaklıklar dahil çok çeşitli kablolu
aksesuarla uyumluluk
Gigabit ağ switchi, LAN, el cihazı ve opsiyonel tuştakımı
modülü ve kulaklık
Ethernet Üzerinden Güç. Ayrı bir güç kaynağı ünitesi (PSU)
bağlanabilir.
Bütünleşik Gigaset pro uygulamalarının olduğu Linux işletim
sistemi. Cihaz güvenliği için opsiyonel PIN kodu erişimini içerir.

Eller 
Serbest

HD ses Kulaklık 
Girişi

Gigabit

GB
GIGABIT

Konferans 
Görüşme

(5  katılımcı)

Kablolu IP Telefonlar 



Maxwell C

Maxwell C ile
Kablosuz Özgürlük..

Cihaz 
Ekran 
Kontroller

 
 
 

Form Faktörü

 
 

Ses özellikleri

 

Aksesuarlar

 

Bağlan� Özelliği

 

Güç kaynağı ve pil

 

İşle�m sistemi ve
uygulamalar

Tek kullanıcı, DECT Masaüstü telefonu

Kablolu (RJ9) ve Bluetooth kulaklık setleri ile uyumludur

Bluetooth özellikli DECT masaüstü telefon

230v güç adaptörü

Gigaset işletim sistemi ve dahili uygulamalar.
Cihaz güvenliği için isteğe bağlı PIN kodu erişimi içerir.

Gigaset pro baz istasyonları vasıtası ile HD ses ve konuşma
ile ekran üzerinden görsel zil göstergesi

Kompak 2.8" yüksek çözünürlüklü tam renkli ekran

Masa üzerinde ayakta durabilen veya opsiyonel bir dirsek
ile duvara monte edilebilen siyah polimerden yapılmış
Kompakt Kablosuz Masaüstü telefon tasarımı

Ortak özelliklere ve işlevlere hızlı erişim için ekrandaki
menülerin kolaylıkla dolaşımını sağlayan navigasyon
tuşunu ve tuşlara basarak yanıt veren sayısal tuş takımını
destekler. Ayrıca DND destekli pro�l tuşu vardır.
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Renkli
Ekran

Ayarlanabilir
Font Boyutu

Telefon
Defteri

Bluetooth Yüksek
Netlikte

Ses

Eller
Serbest

Kulaklık Çok Hücreli Sistem
Desteği

Ses Pro�lleri

Dünya kablosuz sistemlere geçiyor. O�slere artık DECT kablosuz
telefonlar hakim. Gigaset pro’nun bir Maxwell istasyonuyla çalışan
en gelişmiş kablosuz telefonu Maxwell C, bu ihtiyacı masanızda
çözen benzersiz bir telefondur. Kablosuz o�slerde artık �ziksel ağ
bağlantılarına ihtiyacınız yok. Tüm bilgisayarlar ve telefonlar kablosuz.
Tüm cihazlarınız şimdi Gigaset pro'nun tek veya çok hücreli DECT baz
istasyonlu sistemlerine bağlanabiliyor. Bu, sezgisi güçlü bir iş arkadaşı
olarak olağanüstü bir HD sese ve kristal netliğinde TFT ekrana sahip
ideal bir IP telefonu çözümünü öne çıkarıyor.

Çok hücreli sisteme geçin
Pek çok o�s Gigaset pro'nun çok hücreli çözümleriyle donatılmış 
olduğu için, Maxwell C aynı, aynı özelliklerle, aynı işleyişle, aynı 
kalitede bağlanır ama bunu doğrudan masanızdan yapar. 

Farklı telefon duruş açıları
Her kullanıcının telefonunu farklı bir şekilde özelleştirmesi gerekir. 
Her çalışma yerinde üstten aydınlatma, masada yer darlığı, 
telefona uzak kalma gibi sorunlarla karşılaşılır. Bu nedenle, 
Maxwell C taşınabilir bir standı destekler. Bu standın, 120-140 
derecelik bir açıyla dikey ve yatay arasında üç farklı konumu vardır.
Maxwell C bu stand olmadan duvara da monte edilebilir.

Kullanım kolaylığı
Maxwell C 2.8” TFT ekrana, çok sayıda programlanabilir tuşa ve 
kullanıcıyı istenilen ayara gitmesini sağlayan navigasyon tuşuna 
sahiptir. Ekranda bilgiler yüksek kontrastla görüntülenir. Bu, ekranı 
masanızda oturduğunuz yerden geniş açıyla okumanızı sağlar. 
Ekranın yanındaki tuşlar ve sayı tuşları önemli kişileri hızlı arama 
için kaydetmenizi sağlar.

8 İşlev
Tuşu



Maxwell 2

 
Ekran 
Kontroller

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Form Faktörü

Ses özellikleri

Aksesuarlar

Bağlan� Özelliği

Güç kaynağı ve pil

İşle�m sistemi ve
uygulamalar

Cihaz Masaüstü telefon

Linux işletim sistemi ve profesyonel yerleşik Gigaset
uygulamaları. Cihaz güvenliği için opsiyonel PIN kodu
erişimi içerir.

Ethernet Üzerinden Güç. Ayrı bir güç kaynağı birimi (PSU)
bağlanabilir.

1Gb şebeke anahtarı, LAN, ahize ve opsiyonel tuş takım
modülü ve kulaklık

Kulaklıklar da dahil olmak üzere geniş bir yelpazedeki
kablolu aksesuarlarla yerleşik uyumluluk.

Ahizede HD ses veya ekran üzerinde görsel zil sesi
göstergesiyle eller-serbest özelliği

Bir masa üzerinde veya opsiyonel olarak askı aparatıyla
monte edilmiş duvarda serbestçe durabilmesi için siyah
polimerden yapılmış kompakt tasarım

Kompakt 3.5” yüksek çözünürlüklü tek renkli ekran
Ortak özellik ve fonksiyonlara hızlı erişim için ekran
üzerindeki menülerde kolaylıkla dolaşımı sağlayan
navigasyon tuşunu ve orta menü tuşlarına (softkeys)
sahip duyarlı sayısal tuş takımını destekler. Ayrıca,
‘rahatsız etmeyin’ tuşu ve arama durumunu gösteren
tuşları da desteklemektedir.

Bir IP telefon sezgisel olmalı, iş amaçlı kullanıma uygun, çekici bir tasarıma
sahip olmalı ve işletmenizi desteklemek için daima hazır olmalıdır. Maxwell 2,
işinize yönelik iletişim amaçlı kullanabileceğiniz fonksiyonel bir masaüstü
telefondur. Maxwell 2'nin sahip olduğu ha�f el cihazı HD kalitesinde ses
özelliğini desteklediğinden konuşma sırasında tek bir kelimeyi bile
kaçırmazsınız. Ses tuşları doğru ses seviyesini ayarlamanıza imkan verir.
Eller serbest ve kulaklık ile konuşma özellikleri arasında geçiş bu amaca özel
atanan düğme ile sağlanır. Alman kalitesi ve sezgisel bir kullanıcı arayüzünü
bir arada sunarak pratik ürünler geliştiriyoruz. Bu çerçevede süper HD-ses
kalitesine sahip mükemmel bir IP telefonu ve tek renkli ekranı bir arada
sunarak sezgisel bir iş ortağını ön plana çıkarıyoruz.
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Hareketli ayak ve duvara montaj imkanı

Her kullanıcı telefonunu farklı şekillerde özelleştirme ihtiyacı 
duyar. Tavandan aydınlatma, masa üzerinde yeterli yer olmaması, 
telefona olan mesafenin uzun olması gibi farklı yerlerde farklı 
ihtiyaçlar söz konusu olabilir. Bu yüzden Maxwell 2 hareketli bir 
ayak ile desteklemektedir. Bu ayak 120-140 derece açıda, dikeyden 
yataya, üç farklı pozisyona ayarlanabilir. Ayak olmadan Maxwell 2 
duvara monte edilebilir.

Tuşların genişle�lmesi

Maxwell 2, Maxwell Genişleme Modülü ile genişletilebilir. Bu 
modül telefonunuza programlanmak üzere 58 fonksiyon tuşu 
ekler. Modül üzerindeki tuşlar Meşgul Hat Alanları (BLF) olarak 
kullanılabilir ve çoklu renkli LED‘lere sahiptir. Maxwell 2 en fazla üç 
Genişleme Modülü destekler.

Sezgisel çalışma
Maxwell 2, kullanıcıya arzu ettiği ayarları yapması için kılavuzluk 
etmesi için geniş tek renkli bir ekranla ve bir gezinti tuşuyla 
donatılmıştır. Ekran, bilgileri masanın ardından geniş açıyla ekranı 
okumanıza yardımcı olacak şekilde yüksek karşıtlık ile yansıtır. 
Kimin aradığını rahatlıkla görürsünüz.

İş İletişimi için İşlevsel Masaüstü Profesyonel.

Telefon Yüksek
Çözünürlüklü

Ses

Kulaklık Eller
Serbest

3 Yönlü
Arama

Gigabit
Ethernet

8 Fonksiyon
Tuşu

En Fazla
3 Modüle

Genişleme İmkanı

3 Konumlu
Ayaklı Stand



Maxwell 3

Kontroller

Form Faktörü

Ses ve Video
özellikleri

Aksesuarlar

Bağlan� Özelliği

Güç kaynağı ve pil

İşle�m sistemi ve
uygulamalar

Cihaz Masaüstü telefon

Ethernet Üzerinden Güç. Ayrı bir güç kaynağı ünitesi 
(PSU) bağlanabilir.

Masada desteksiz durabilmesi veya opsiyonel tutucu
ile duvara monte edilebilmesi için siyah polimerden
yapılmış kompakt tasarım ürünü.

Ekran
  

Kompakt 3.5” yüksek çözünürlüklü tek renkli ekran
Ekran menülerinin kolay navigasyonu için navi-key
desteği, sık kullanılan özelliklere ve fonksiyonlara
hızlı erişim için yumuşak tuşlu duyarlı sayısal tuş takımı
Ayrıca ‘do-not-disturb’ seçeneği ve çağrı durumu tuşları.

En ufak ayrıntılara kadar elinizdeki iş olanakları ile bağlantı sağlıyoruz.
Maxwell 3‘ün en önemli özelliği kullanılabilirliğidir. Bu nedenle, Alman
kalitesine ve mükemmel arayüze sahip akıllı bir ürün geliştirerek yola
koyulduk. Ürünlerin tasarımı kullanıcının mevcut işine göre yapılmaktadır.
Bu ilhamla yola çıkan mühendisler günlük işlerinizde ihtiyaç duymadığınız
tüm unsurları ortadan kaldırıyor. Ve önemli olanlara odaklanıyor.
Böylelikle ideal, işlevsel ve uygun �yatlı iş ortağı ortaya çıkıyor.

Telefon Yüksek
Çözünürlüklü

Ses

Kulaklık Ahizesiz
Konuşma

3 Yönlü
Arama

Gigabit
Ethernet

8 İşlev
Tuşu
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Hoparlör sesi

Günümüz iş hayatında ahizesiz görüşme elzemdir. Maxwell 3 bu 
ihtiyacı birçok yönüyle karşılamaktadır. Eller serbest modunda ve 
elektronik anahtar kancasında hoparlör üstünden ses aktarımını 
destekler.

Ayarlanabilir ayaklık ve duvar montajı

İş hayatında, her aramada, her konuşmada ve hatta çalışanlar 
arasında kullanım farklıdır. Ayaklık, 120-140 derecelik açının altında 
yataydan dikeye üç farklı pozisyona sahiptir. Maxwell ürünleri 
ayaklık olmadan duvara monte edilebilir. Böylelikle ürün her 
durumda kullanıma uygun hale gelir.

Sezgisel

Maxwell 3, büyük bir TFT ekranı, programlanabilir 8 tuş ve kullanıcının 
istediği ayarlara erişmesini sağlayan navigasyon tuşu ile donatılmıştır. 
Tam renkli ekran bilgileri yüksek çözünürlükte yansıtarak ekrandaki 
bilgileri masanın ardında geniş bir açıyla okumanızı destekler. Arayanı 
açık bir şekilde görebilirsiniz.

El cihazlı veya eller serbest HD ses ve ekranda arama
gösterme özelliği.

EHS/DHSG aracılığıyla kulaklıklar dahil çok çeşitli kablolu
aksesuarla uyumluluk

Gigabit ağ switchi, LAN, 1x USB, EHS, el cihazı ve
opsiyonel tuştakımı modülü ve kulaklık.

Bütünleşik Gigaset pro uygulamalarının olduğu Linux
işletim sistemi. Cihaz güvenliği için opsiyonel PIN kodu
erişimini içerir.

Profesyonel iş iletişimi için çok yönlü.



Full HD ses, profesyonel kalitede eller serbest arama ve esnek stand ve duvara
montaj seçeneklerinin tüm avantajlarını bir araya getiren Maxwell 4, kristal
netliğinde renkli dokunmatik ekran ve tüm kritik iş iletişiminizi parmaklarınızın
ucuna getiren sezgisel kullanıcı arayüzü ile daha da ileri gider. Altı adede kadar SIP
hesabı desteğiyle Maxwell 4, çok hatlı telefon işlemlerine hazırdır ve önde gelen
şirket içi ve bulut tabanlı iletişim hizmeti sağlayıcılarıyla çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Maxwell 4
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TelefonDokunmatik
Ekran

Yüksek
Çözünürlüklü

Ses

Kulaklık Eller
Serbest

5 Yönlü
Konferans

Gigabit
Ethernet

Sezgisel

Kolay Kurulum ve Yöne�m

Esnek ve Ayarlanabilir

4,3 ”tam renkli ve yüksek kontrastlı kapasitif dokunmatik ekran,
telefonun tüm özelliklerine erişmek kolaydır ve her arayanın
ayrıntılarını her açıdan hem masaüstünde hem de duvara monte
modile kullanılmaktadır. Maxwell 4, ekranda aranan numaranın 
Meşguliyet durumunu gösterebilir.

Zero Touch Provisioning ve tüm Maxwell modelleri arasında ortak
bir parametre seti ile, tüm serinin hem yerel olarak hem de uzaktan
çalışanlar için kurulumu kolaydır. BT yöneticileri için, tüm ayarlara
ve yapılandırmaya erişim, Maxwell 4'ü en zorlu iş ortamlarında bile 
yönetmek için bir esinti haline getiren basit bir web arayüzü üzerinden
sağlanır.

Ayarlanabilir kontrast kontrollerine sahip 4,3 inç kapasitif renkli
dokunmatik ekran ve ek 38 programlanabilir yazılım tuşu, Maxwell
4'ü herhangi bir küçük o�s veya büyük işletme ortamı için ideal bir
IP telefonu haline getirir. Optimum bir iş iletişimi deneyimi sunmak
için birden fazla görüntüleme açısı ve montaj seçeneği sunan esnek
bir stand tasarımı sayesinde kullanım kolaylığı daha da geliştirilmiştir.

Esnek ancak kullanımı kolay iletişim için tasarlanmış
Sabit Tuşlu Renkli Dokunmatik Ekran.

Kontroller

Form Faktörü

Ses ve Video
özellikleri

Aksesuarlar

Bağlan� Özelliği

Güç kaynağı ve pil

İşle�m sistemi ve
uygulamalar

Cihaz Masaüstü telefon

Yerleşik Gigaset pro uygulamalarına sahip Linux
işletim sistemi. Cihaz güvenliği için telefonun
veya isteğe bağlı PIN kodu erişiminin kilidini açmak
için dokunma hareketleri.

Ethernet üzerindeki güç. Ayrı bir güç kaynağı
birimi (PSU) bağlanabilir.

1 Gb ağ anahtarı, LAN, 1 x USB, EHS, ahize ve isteğe
bağlı tuş takımı modülü ve kulaklık.

EHS / DHSG aracılığıyla kulaklıklar dahil çok çeşitli 
kablolu aksesuarlarla yerleşik uyumluluk.

Ahize aracılığıyla HD ses veya ekran üzerinden
görsel zil göstergesi ile eller serbest.

Siyah polimerden yapılmış kompakt tasarım,
isteğe bağlı braketle bir masa üzerinde veya duvara
monte edilebilir.

4,3 inç kapasitif dokunmatik renkli ekran
Genel özellik ve işlevlere hızlı erişim için ekran
üstü menülerde kolay gezinme için gezinme
tuşunu ve yazılım tuşlarına sahip duyarlı sayısal
tuş takımını destekler. Artı 'rahatsız etmeyin' ve
çağrı durumlu tuşlar.

Ekran
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KX-HDV130

maliyetleri azaltır.

Panasonic KX-HDV130 IP telefon bir dizi katma değer sağlayan 
özelliğin yanında ideal düşük maliyet/yüksek kalite dengesini 
sağlar. İhtiyaç duydukları güvenilir, esnek performansı sunan 
bütçe dostu teknolojiler arayan ticari kullanıcılar için tasarlanan, 
KX-HDV130, profesyonel düzeydeki iletişimi şimdiye kadar hiç 
olmadığı kadar erişilebilir yapıyor. Kolay montajı, kullanımı ve 
bakımı sayesinde uzun vadede maliyetten tasarruf edilmesini 
sağlar. Kullanıcılar telefonun kolayca kurulup çalışır hale geldiğini 
göreceklerdir ve ödün vermeyen güvenilirliği bakım maliyetlerinin 
minimum seviyede tutulması anlamına gelir. Aynı zamanda, 
bekleme modundayken telefon asgari düzeyde güç harcayarak 

2 hatlı SIP telefon, geniş bantlı HD ses, Full-Duplex hoparlörlü 
telefon, BroadSoft UC-ONE/ uaCSTA dahil UC özellikleri için 
destek, 2 x SIP hesabı, 2 x LAN bağlantı noktası.

Zarif tasarımları ve Üstün teknolojisi
ile Panasonic IP (SIP) Telefon Serisi.
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KX-HDV230
KX-HDV230 serisi telefonlar, ekonomik �yatlarla olağanüstü esneklik ve kullanılabilirlik özellikleri elde 
etmenizi sağlar. Tertemiz HD ses sağlarken cok sayıda hattı bağlayabilme özelliği, kolay okunur ekranı ve 
broadsoft bağlanabilirlik desteğine sahip olan bu dünya lideri ürün ailesi, yüksek kalitede iletişim, kusursuz 
güvenilirlik ve uzun vadeli maliyet tasarrufu özelliklerini tek bir pakette toplar. Ek olarak esnek işlev tuşları 
opsiyonel KX-HDV20 ile 224 tuşa kadar genişletme imkanı sağlar.

6 hatlı SIP telefon, 2 x Gigabit Ethernet ve PoE, kendinden etiketli 24 işlev tuşu, geniş bant HD ses Full-
Duplex hoparlörlü telefon, BroadSoft UC-ONE uaCSTA dahil UC özellikleri için destek.

Yoğun iş ortamları için 
en ideal IP Telefon.
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KX-HDV20
İdeal, gelişmiş profesyonel kullanım, 
40 DSS düğmesi ile esnek kullanım. 
Doğrudan tek tuşla seçim, önceden 
programlanabilir tek dokunmayla 
arama, sık kullanılan özellikler, 
meşgul abone sinyali. 

}
Her telefon için maksimum
5 DSS konsolu bağlanabilir.

KX-HDV230, KX-HDV330 ve
KX-HDV430 ile doğrudan bağlantı. 

KX-HDV330
Renkli TFT 4.3” arka aydınlatmalı dokunmatik LCD 
paneli, metinlerin daha kolay şekilde okunmasına 
olanak sağlar ve kolay anlaşılır kullanım imkanı sunar. 
Entegre Bluetooth ile kablosuz kulaklık bağlayabilir 
ve gelen aramaları pürüzsüz ve kusursuz bir ses ile 
yanıtlayabilirsiniz. KX-HDV330, olağanüstü başarılı yapısı 
ile genişleyebilme yeteneği sayesinde yüksek kaliteli ve 
düşük �yatlı bir ürün seçeneği sunar.
KX-HDV330’un dokunmatik ekranı, LCD paneli ve
12 hatta kadar bağlanabilme özelliği ile sunulmaktadır.

4.3” renkli TFT LCD dokunmatik ekran,
kablosuz cihazlarınız için entegre Bluetooth®, 12 hat,
2 ethernet üzerinden güç (2 adet Gigabit Ethernet ve 
PoE), 224 tuşa kadar tercihe bağlı genişletme özelliği ile
24 esnek işlev tuşu, en üst seviyeye çıkartılmış HD ses kalitesi ve
geniş bant iletişim performansı, tam dupleks hoparlör akustik
yankı giderme ve ses kaybı önleyicili HD SONIC ses, Broad Soft
entegrasyonu da dahil UC özellikleri desteği.

Renkli dokunmatik ekran
yoğun iletişim ortamında kolaylık sağlıyor.
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HD Ses 
Kalitesi

İyileştirilmiş
Kullanım ve

Esneklik

Kendinden 
Etiketlenmiş
İşlev Tuşları

Dokunmatik 
LCD Ekran

Entegre
Bluetooth®

Entegre
Dahili

Kamera

IP Kamera
Bağlantısı

İnce Tasarım
Ayarlanabilir

Eğimli

Arkadan
Aydınlatmalı
LCD Ekran

2.3” LCD
Ekran

4.3” LCD
Ekran

KX-HDV430
Entegre kamerası sayesinde video konferans
görüşmelerinizi yüksek görüntü kalitesi ile
kullanımınıza sunar.  3 katılımcılı video konferans özelliği
ile uzak noktalardaki arkadaşlarınızla toplantılarınızı
yapabilirisiniz. IP kamera bağlama özelliği ile uzak bir
IP kamerayla bağlantı kurarak, masanızdan
kalkmanıza bile gerek kalmadan, fabrikanız veya
satış o�sleriniz gibi yerleri izleyebilirsiniz. Renkli
TFT dokunmatik panel, renkli ve aydınlatmalı 4.3” LCD
ekranı, canlı ve net bir görüntü ile size kolay anlaşılır kullanım imkanı sunar.

Video konferans yapmanıza olanak sağlayan entegre video kamera, görüntülü
telefon ile kullanılabilen 4.3” renkli TFT LCD dokunmatik panel, IP kamera 
bağlanabilme özelliği sayesinde o�sinizden dış ortam görüntülerini izleme ve 
yönetme imkanı, hem o�s hem de ev ortamlarında ideal kullanım, 16 hatta 
kadar bağlanabilme, PoE özellikli 2 adet Gigabit Ethernet portu, 40 adete kadar 
artırılabilen esnek işlev tuşları, HD SONIC ses özelliği ile maksimum ses kalitesi, 
BroadSoft entegrasyonu da dahil UC özellikleri desteği, kablosuz cihazlarınız için 
entegre Bluetooth®

HD ses ve video
iletişimi bir arada



Kablolu IP Telefonlar / Karel

39www.interkomltd.com.tr

Karel IP1111 IP

Karel IP131

Karel IP1211 IP

Karel IP1131

Karel IP santraller ve diger SIP uyumlu santrallerle birlikte çalışan, estetik 
tasarımı, HD ses kalitesi, özel aydınlatmalı gra�k ekranı ve fark yaratan diğer 
özellikleriyle, internet erişimi olan her yerde kesintisiz iletişim sağlar.  2 VoIP 

hesabı, 132x64 piksel gra�k LCD aydınlatmalı ekran, HD Ses: HD Kodek, 
hoparlör ve ahize, 2xLAN, PoE’li, kulaklık desteği.

Karel IP santraller ve diğer SIP uyumlu ürünlerle birlikte çalışan, estetik tasarımı, Full-duplex 
handsfree özelliği ve fark yaratan diğer özellikleriyle, internet erişimi olan her yerde kesintisiz 
iletişim sağlar. 132x64 piksel siyah beyaz gra�k LCD, 1 VoIP hesabı, 2 x LAN, seçenekli PoE,
Full-duplex hoparlör, duvara monte edilebilir, kulaklık, XML/LDAP uzak rehber.

Karel IP santraller veya diğer SIP uyumlu ürünler ile SIP protokolü üzerinden haberleşebilir.
POE desteği, HD Ses: HD kodek, HD hoparlör, HD ahize, 2,7” 192 x 64-piksel gra�k ekran,

6 VoIP hesabı, kulaklık, kablosuz kulaklık için adaptör desteği, 2 ayarlanabilir açılı duruş desteği, 
duvara monte edilebilir, kolay kurulum ve güncelleme, güvenli iletişim.

İş, sanayi ve ticari amaçlı kullanım için özel olarak tasarlanmış Karel’in yenilikçi IP telefonudur.
Çalışma verimliliğini arttırıcı özellikleri ve yeni tasarımı ile günümüzün yöneticileri ve profesyonelleri için 
vazgeçilmez olan IP131, Karel IP santraller veya diğer SIP uyumlu ürünler ile SIP protokolü üzerinden 
haberleşebilir.



Karel’in yeni nesil IP sistemleri ile tam uyumlu çalışan, ileri ve üstün özelliklere sahip IP 
telefonu Karel NT32I, benzersiz tasarımı, SIP uyumluluğu, özel aydınlatmalı geniş gra�k ekranı, 
kullanımı kolaylaştıran navigasyon tuşları, kullanıcıyı her adımda bilgilendiren ekran arayüzü, 
 gibi özellikleriyle fark yaratır. NT32I, KTSoIP protokolü ile Karel santrallerin tüm 

IP116 IP Telefon (PoE)

Karel NT321

Karel IP santraller ve diğer SIP uyumlu ürünlerle birlikte çalışan, KAREL IP116 IP 
telefon estetik tasarımı, HD ses kalitesi, özel aydınlatmalı geniş gra�k ekranı ve fark 

yaratan diğer özellikleriyle, internet erişimi olan heryerde kesintisiz iletişim sağlar.

Kablolu IP Telefonlar / Karel
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Karel VP116 IP Video 
7” dokunmatik ekran, HD ses, 3 lü sesli konferans, H.264 kodek ile video cağrısı son teknolojide 
geliştirilmiş renkli IP video telefondur. Ses, video ve uygulamaların birleştiği VP116, kolay 
kullanımlı iş video telefonudur. Olağanüstü kullanıcı deneyimi ve zengin özellikleri ile ağ 
üzerinden yüz-yüze görüsme deneyimi yaratarak başkalarıyla daha önce hiç yapmadığınız 
şekilde işbirliği yapmanıza sağlar. 

Karel NT42I 
Renkli dokunmatik TFT-LCD ekran (480x272 24 Bit), 2 ethernet portu, kulaklık, HD ses kalitesi,

G.722 kodek, DSS modül desteği (24 tuş), PoE (opsiyonel), duvar montajı Karel IP santraller ve diğer 
SIP uyumlu ürünlerle birlikte çalışan, Karel NT42I IP telefon estetik tasarımı, KTSoIP özelliği ile Karel 
santrallerin tüm abone özelliklerini destekleyebilmesi, özel aydınlatmalı geniş renkli ekran, HD ses 

kalitesi ve fark yaratan diğer özellikleri ile, İnternet erişimi olan her yerde kesintisiz iletişim sağlar.



Karel IP136
Karel IP santraller ve diğer SIP uyumlu ürünlerle birlikte çalışan, estetik tasarımı, özel aydınlatmalı 

geniş renkli ekran, Gigabit desteği 2 ethernet portu, HD ses kalitesi ve fark yaratan diğer özellikleriyle, 
internet erişimi olan heryerde kesintisiz iletişim sağlar, PoE desteği, HD ses: HD kodek, HD hoparlör, 

modülü desteği, kolay kurulum ve güncelleme, güvenli iletişim, kablosuz kulaklık adaptörü.

Karel IP138
7” dokunmatik ekranı, gigabit desteği ve onlarca gelişmiş 
kullanım özelliği, Karel IP santraller ve diğer SIP uyumlu 
ürünlerle birlikte çalışan, 7” büyüklüğünde dokunmatik ekranı, 
Gigabit desteği, HD ses kalitesi ve iş hayatında verimliliğini arttıran 
diğer özellikleriyle, yöneticiler ve çalışanlar için vazgeçilmezdir.

Karel EXP-40
IP136 ve IP138 IP telefonların gücünü ve esnekliğini 
artırmak için tasarlanmış genişletme modülü. 160x320 
gra�k LCD ile zengin görsel deneyim, çift renk LED’li 20 
adet �ziksel tuş, sayfa değiştirme özelliği ile 20 ilave tuş, 
zincirleme 120 tuşa kadar 6 DSS modülü, BLF / BLA 
desteği, hızlı arama, çağrı yakalama.

Karel ICW-1000G WiFi
O�s kullanıcılarının wi� baglantısı olan her noktadan,

her an, santralın abonesi olarak
konuşabilmelerini sağlayan wi-� telefon.

Kablolu IP Telefonlar / Karel
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HD ahize, 16 VoIP hesabı, USB port, USB dongle üzerinden Bluetooth  kulaklık desteği, DSS uzatma 
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Yealink T29G IP Telefon
4.3” 480 x 272-pixel renkli ekran, USB Port 
(Dongle ile Bluetooth Kulaklık desteği), 16 SIP 
hesabına kayıt olabilme, Yealink optima HD 
ses teknoloji, çift Gigabit port ve POE desteği, 
1000 satır dahili rehber, kara listeye alma, 
numara gizleme ve gizli numara engelleme, 
interkom ve paging desteği, 27 değişik özellik 
için programlanabilir tuşlar, 2 renk LED ışıklı 
10 adet programlanabilir tuş, 6 adet genişleme 
modülü desteği, isim numara ve resim ile 
arayan bilgisini gösterme.

Yealink T40P IP Telefon
3 VoIP hesabı, HD ses kalitesi, 2.3” 132” 64 
Piksel LCDekran, POE , direk IP arama. Yealink T41P IP Telefon

Yealink Optima HD ses, full-duplex eller serbest 
hoparlör, 2x 10/100 ethernet port, 2.7” (7cm) 
ekran 192 x 64 piksel çözünürlük, 3x SIP hesabı, 
3-yollu konferans, meşguliyet ve sesli posta 
göstergeleri, 1000x yerel rehber ve ayrıca XML/
LDAP desteği,çakıllı arama, PoE, kulaklık 
EHS desteği,arayan kişiyi numara ve isim ile 
gösterme.

Yealink T42G IP Telefon
2.7” 192” 64 gra�k S/B ekran, Yealink optima 
HD ses kalitesi, çift port gigabit ethernet, 3 SIP 
pesabı, PoE desteği, kulaklık girişi, EHS desteği.

Yealink T30/T30P IP Telefon
2,3 ”132x64 piksel gra�k LCD
HD ses kalitesi,  Bir SIP hesabı

İki bağlantı noktalı 10 / 100M Ethernet portu 
PoE desteği, YDMP / YMCS'yi destekler, EHS desteği.

Yealink T31/T31P IP Telefon
2,3 ”132x64 piksel gra�k LCD
HD ses kalitesi,  2 SIP hesabı 

İki bağlantı noktalı 10 / 100M Ethernet portu 
PoE desteği, YDMP / YMCS'yi destekler, EHS desteği.

Yealink T33/T33P IP Telefon
2,4 ”320 x 240 piksel renkli ekran
HD ses kalitesi,  4 SIP hesabı 

İki bağlantı noktalı 10 / 100M Ethernet portu 
PoE desteği, YDMP / YMCS'yi destekler, EHS desteği.



Yealink T48G IP Telefon
HD ses, full-duplex eller serbest hoparlör,
2x gigabit ethernet port, 7” dokunmatik 24-bit 
renkli ekran 800 x 480 piksel çözünürlük, USB 
port (Bluetooth kulaklık için, USB adaptör 
gerektirir), 6x SIP hesabı, 3-yollu konferans, 
meşguliyet ve sesli posta göstergeleri, 1000x 
yerel rehber ve ayrıca XML/LDAP desteği, akıllı 
arama, PoE desteği, kulaklık EHS desteği, 6x 
Genişlme modülü desteği, arayan kişiyi numara 
ad ve resim ile gösterme, kişisel gizlilik ve 
güvenlik için telefonu kilitleme.

Yealink T49G IP Telefon
16 Sip hesabı tanıtabilme, 8” 1280 x 800 IPS 
LCD dokunmatik ekran, Full-HD 1080p 30 
video arama, 2 mega-pixel HD kamera, dahili 
Bluetooth, dahili Wi-Fi, monitör bağlantısı için, 
HDMI port kayıt ve izleme için USB portlar, 3 
yönlü video konferansyapabilme, 5 yönlü video 
ve sesli konferansyapabilme.

Kablolu IP Telefonlar / Yealink

Yealink T46G IP Telefon
7 "800 x 480 piksel renkli dokunmatik ,USB 2.0
16 adede kadar SIP hesabı, PoE desteği
Kağıtsız etiket tasarımı, EHS desteği
WF40&WF50 üzerinden Wi-Fi

12 adede kadar Sip hesabı ,  2,7” 192 x 64 LCD
 HD ses, USB 2.0, PoE desteği, EHS kulaklık desteği
Çift bağlantı noktalı gigabit ethernet 

360x160 gra�k LCD, HD ses, 6 VoIP hesabı
PoE desteği

Yealink T42G IP Telefon Yealink T43U IP Telefon
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Yealink Exp43 LCD Genişleme Modülü

Yealink CP930W

4.3" 272 x 480 renkli ekran, Yealink T43U / T46U / 
T48U IP telefonları için USB bağlantı

Yüksek Kaliteli dizayn, 20 Fiziksel çift renkli tuş, Hızlı geçiş
 tuşları ile kontrol edilen 40 yazılımsal tuş, 
120 programlanabilen tuş için Daisy-Chain 3 modül desteği 

248x120 piksel 3.1’’, HD Ses, Bluetooth, 
Mikro-USB, 24 saate kadar konuşma süresi
5 yönlü konferans görüşmesi

5" 720 x 1280, PoE desteği var,  HD Ses, 1 VoIP hesabı, 
Bluetooth 4.0, 2 ek kablosuz mikrofon bağlantı desteği
mobil telefon bağlantısı için 3.5 mm jak girişi

Yealink W53P IP Dect Telefon
1.8 inch, 18 saat konuşma süresi, Dahili PoE,
200 saat bekleme, HD ses, 8’e kadar VoIP hesap desteği,
Aynı anda 8 adete kadar dış arama

 2.4" 240 x 320 renkli ekran, HD Ses, 400 saat bekleme,
30 saat konuşma, 5'e kadar VoIP hesap desteği

Yealink W56P IP Dect Telefon

Yealink Cp960 Ip Yealink EXP50 LCD Genişleme Modülü
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Benzersiz bir şekilde yerleşik yönlendirici ve Wi-Fi erişim noktası içeren 
bu hibrit IP-PBX sadece ses, video ve uzaktan iletişimleri etkinleştirmek 
için değil aynı zamanda uygun maliyetli izleme ve güvenlik sistemleri 
oluşturmaya yardımcı olmak için de kullanılabilir. KX-HTS32 çok basit, 
tamamen kompakt ve rakiplerine göre uygun maliyetlidir. Ayrıca güçlüdür 
ve gelecekteki iş taleplerine sorunsuz bir şekilde ölçeklenebilir. Ve KOBİ 
organizasyonlarının etkinliğini, verimliliğini ve müşteri hizmetini dünya
genelinde yaygınlaştırmaya yardımcıdır. Çok fonksiyonlu platformdan daha 
fazlası, yaygın iletişim için üstün bir platform ve fırsatlara açılan yeni bir kapı.

En iyi esneklik standart olarak sunuluyor
KX-HTS32 bir IP ve temel hibrit sistemidir. Bir başka deyişle, SIP telefon 
hattı hizmetlerine uyum sağlamak amacıyla yeni ve dinamik bir iletişim 
çözümü oluşturmak veya mevcut PBX sistemine sorunsuz bir şekilde 
entegre olmak için kullanılabilir. Ekonomik ve tamamen özel iş
gereksinimlerinize uygun sistemler oluşturma esnekliğini sağlamaktadır.

Mükemmel hepsi bir arada platformu
KX-HTS32 KOBİ işletmeleri için tüm gerekli işlevleri donanımında 
yerleşik olarak sunmaktadır. Yatırımınızın, kârlı bir şekilde geri dönmesini 
sağlıyor. İçerdiği istisnai özelliklerden bazıları PC’ler veya akıllı telefonlar 
için Wi-Fi erişim noktası, 8 telefon hattına ve 24 dahiliye kadar analog ve 
SIP kapasiteleri. Yani işletmenizin büyüklüğüne uyum sağlayacak (veya 
işletmenizle eşdeğer olarak büyüyecek) şekilde özel olarak tasarlanmıştır. 
Ayrıca herhangi bir ek maliyete gerek kalmadan gelişmiş çağrı yanıtlama 
esnekliği için arayan kimliği, otomatik çağrı yönlendirme ve otomatik 
operatör (AA) hizmetlerini birleştirmektedir. Kaynaklarınızdan ve değerli 
zamanınızdan tasarruf sağlar. Yerleşik yönlendiricisi sayesinde KX-
HTS32, ağ cihazı olmanın yanı sıra telefon sistemi olarak da kullanılabilir. 
Ayrıca, tam anlamıyla bir iletişim ve izleme sistemi oluşturmak amacıyla 
Panasonic’in KX-HDV ve KX-NTV
serileri ile birleştirilebilir.

Panasonic’in KX-HTS32 Kompakt Hibrit IP-PBX cihazı genç ve yenilikçi 
kuruluşlar, konut tipi binalar ve klinikler, güvenlik, ağırlama, perakende ve 
depo ortamlarına kadar pek çok alanda, küçük ev o�s (KOBİ) işletmelerinin 
özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiştir.

Kompakt Hibrit
IP-PBX Santral

KX-HTS32
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KX-NTV150
IP İletişim kamerası
• Dahili hoparlör, mikrofon ve kamera
• HD kalitesinde video ve ses kaydetme özelliği
• Uzaktan kullanım için akıllı telefonlar ve
    tabletler ile entegrasyon
• Yerleşik Wi-Fi
• Yerleşik PoE
• Uzaktan kamera kontrolü ve kapı açma özelliği

KX-NTV160
IP görüntülü kapı telefonu
• Bina dışı kullanım için ideal (IP43 koruma)
• Dahili hoparlör, mikrofon ve kamera
• HD kalitesinde video ve ses kaydetme özelliği
• Uzaktan kullanım için akıllı telefonlar
   ve tabletler ile entegrasyon
• Yerleşik PoE
• Uzaktan kamera kontrolü ve kapı açma özelliği

Kolay Bakım
Kolaylıkla kurun ve çıkın
KX-HTS32 tak ve çalıştır kurulum sayesinde 
bir santrale bağlanmanızdan itibaren 
kullanıma hazırdır. Temel ayarlar sizin için 
otomatik olarak programlanır. SIP telefon 
hattı oluşturma ve Wi-Fi özellikleri kullanıma 
hazırdır bu yüzden aktivasyon anahtarına veya 
ek yönlendiriciye gerek yoktur.



Mükemmelleştirilmiş taşınabilirlik
KX-HTS32’nin yerleşik medya aktarma yolu 
ve kendi cihazını getir işlevi sayesinde, SIP 
softphone işlevselliğine sahip akıllı telefonlar ve 
o�s haricindeki masaüstü telefonlar karışık veya 
pahalı VPN hizmetlerine gerek olmadan PBX 
dahili hatları olarak kullanılabilir.

Bu işletmeniz için ne anlama geliyor? 
Tüm çağrıların akıllı telefonunuza veya 
ev telefonunuza sorunsuz bir şekilde 
yönlendirilebildiği anlamına gelmektedir.
Böylece gerek o�steyken gerekse dışarıdayken 
bir müşteri çağrısını kesinlikle kaçırmazsınız. 
Ancak önemli bir toplantıda veya başka bir 
nedenden dolayı meşgul olduğunuzda, sesli 
posta bildirimleri epostayla PC’nize veya mobil 
cihazınıza kolaylıkla gönderilebilir.

Ayrıca çağrı seçenekleri önemli bilgilerin ve 
bildirimlerin çalışanlar arasında - ister uzakta 
isterse birçok farklı binada bulunsunlar - eş 
zamanlı olarak yayınlanmasını olanaklı 
kılmaktadır.

Görsel bağlantılar oluşturma
KX-HTS32 modeli VPN olmadan görüntülü 
konuşma ve video konferans yapmak için 
şubenize, ev o�sinize kurulabilen, KX-HDV430 
görüntülü telefonu dahil olmak üzere, uyumlu 
ve uygun maliyetli santraller dizisi içermektedir. 
Özellikle evden çalışanlar, çok sayıda o�si 
bulunan şirketler veya resepsiyonist gerektiren
kuruluşlar için farklı konumlar arasında 
özellikle üstün iletişimi ve dahili verimliliği teşvik 
etmeye yönelik ideal araçtır.

Başarılı İzleme İşlevi
KX-HTS32 mevcut rekabetçi toplam sahip 
olma maliyetini geliştirmek için Panasonic’in 
KX-NTV IP video kapı telefonu ve IP kamera 
serisi ile bağlanabilir. Bu ürün iki yönlü video ve 
ses iletişimi ve basit izleme gibi çok sayıda fayda 
(uzaktan kapı açma ve kamera kontrolünden, 
hareket/ses algılama ve sensörle çalışan alarm
sistemlerine kadar) sağlamaktadır.

Görüşmeye katılın
Dahili Meet Me Conference özelliğiyle,
KX-HTS32 nerede olurlarsa olsunlar birden çok 
çalışanın konferans çağrılarına katılmalarını 
olanaklı kılmaktadır.

Genel kullanım örneği
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 UZAKTAN
GÖRÜNTÜLEME

PAGING

KONTROLU
VIDEO

KONFERANS DAHILI HAT
 ALARM

ENTEGRASYONU

Ev o�s kullanım örneği

UZAKTAN
DESTEK

VIDEO
KONFERANSSES KAYIT

GÖRÜNTÜLEME
 AKILLI TELEFON

BA
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MS38 Serisi Telefon Santralleri 
MS38 Telefon Santralleri Serisi
MS38 Serisi Telefon Santralleri, büyük haberleşme kolaylıklarını 
küçük işletmelere ve evlere sunan, 4 dış hat / 8 dahili kullanıcı 
kapasitesine sahip, 100’ ün üzerinde programlanabilir kullanım 
özelliği olan, servis ve bakım hizmetlerinde uzaktan programlama 
kolaylığı sunan telefon santralleridir.

MS38S
100’ün üzerinde programlanabilir kullanım özelliği, özel telefon setleri 
ve standart telefonlarla uyumlu kullanım, özel telefon seti ile santralin 
zengin özelliklerini tek bir tuşla kullanabilme (opsiyonel), en ucuz 
tarifeye yönlendirme (LCR),  robot operatör ve sesli mesaj kutusu ile 
telefon operatörünü meşgul etmeden abonelere doğrudan ulaşma ve 
mesaj bırakabilme (opsiyonel), Net-CM Raporlama Yazılımı ile telefon 
tra�ğinin ücret ve sürelerine ilişkin bilgilerin, bilgisayar monitöründen 
takibi sayesinde, daha verimli ve ekonomik haberleşme (opsiyonel), 
Net-Konsol (CTI) Yazılımı ile kullanıcının, telefon üzerinden numara 
tuşlayarak yaptığı işlemleri bilgisayar ekranından da izleyebilmesiyle 
bir çok santral özelliğinin hızlı ve etkin kullanımı (opsiyonel), otomatik 
faks yönlendirme, polarite değisikliğini ve ücretlendirme sinyalini 
algılama özelliği, kapı açma rölesi ve diyafon bağlantısı (opsiyonel), 
servis ve bakım hizmetlerinde uzaktan programlama kolaylığı.

MS38C
Bütün dahili hatlarda CID (Arayan numarayı gösterme) özelliğine 
sahiptir. (Bu özellik Türk Telekom’un desteklediği hatlarda 
çalışmaktadır), bütün dahili hatlarda SMS, santralin, elektrik 
kesintilerinden etkilenmemesi için akü bağlanabilmesini sağlar.

MS26 Serisi Telefon Santralleri 
MS26S
2 dış hat ve 6 dahili abone kapasiteli, 100’ün üzerinde 
programlanabilir kullanım özelliği, servis ve bakım hizmetlerinde 
uzaktan programlama kolaylığı, özel telefon setleri ve standart 
telefonlarla uyumlu kullanım, otomatik faks yönlendirme, kapı açma 
rölesi ve diyafon bağlantısı, polarize değişikliğini ve ücretlendirme 
sinyalini algılama özelliği. Elektrik kesintilerinden etkilenmemesi için 
akü bağlantısı sağlayabilme. Diyafon bağlantı ünitesi ile işyerindeki 
tüm telefonlardan dış kapı ile görüşebilme ve telefonu tuşlayarak kapı 
açabilme (opsiyonel), özel telefon seti ile santralin zengin özelliklerini 
tek bir tuşla kullanabilme (opsiyonel). Robot operatör ve sesli mesaj 
kutusu ile telefon operatörünü meşgul etmeden abonelere doğrudan 
ulaşma ve mesaj bırakabilme (opsiyonel),

MS26C
MS26S modelinin özelliklerine ek olarak:
Arayanın numarasını veya ismini çağrı tanıyıcılı (Caller ID) telefondan 
görüntüleyebilme.

MS26IP
MS26C modelinin özelliklerine ek olarak:
4 IP dış hat ve 24 IP abone kapasitesi, ses kayıt sistemi, otomatik 
karşılama ve sesli mesaj, sesli mesajların ve ses kayıtlarının e-posta 
ile gönderimi.

Karel, küçük ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarını
düşünerek tasarladığı ürünler ile, KOBİ’lere ideal

iletişim çözümleri sunuyor.
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MS48 Serisi Telefon Santrallari
Başlangıçta 4 dış hat / 12 dahili kullanıcı destekleyen sistem,
4 -12 dış hat; 12- 40 dahili abone kapasite seçeneği ile genişleyebilmektedir.

MS48 telefon santral serisi, küçük ve orta ölçekli, büyümekte olan şirketler 
için, farklı kapasite seçenekleri ve modeller sunan, modüler telefon 
santralidir. IP modeli ile ihtiyaçlara cevap veren kapasite ve mobilite 
seçenekleri sunar.

MS48S
100’ün üzerinde programlanabilir kullanım özelliği, modüler genişleme ve 
özellik ekleyebilme, servis ve bakım hizmetlerinde uzaktan programlama 
kolaylığı, operatör seçenek arama (LCR) ile ekonomik iletişim, özel telefon 
setleri ile standart telefonlar kullanabilme, otomatik faks yönlendirme, 
kapı açma rölesi ve diyafon bağlantısı, akü bağlantısı, polarite değişikliği ve 
ücretlendirme sinyali algılama özelliği.

MS48C
MS48S modelinin özelliklerine ek olarak;
Türk Telekom’un desteklediği hatlarda arayanın numarasını veya ismini çağrı 
tanıyıcılı (CID) telefondan görüntüleyebilme, sabit hattan, uyumlu telefonlarla 
kısa mesaj (SMS) gönderme ve alma.

MS48IP
MS48S ve MS48C modellerinin özelliklerine ek olarak;
İnternet olan her yerden her an santral abonesi olarak iş telefonunu kullanabilme, başlangıçta 4 dış hat - 12 dahili abone + 4 IP dış hat/8 IP abone 
destekleyen sistem, 4 -12 dış hat; 12- 40 dahili abone + 12 IP dış hat/24 IP abone kapasite seçeneği ile gereksinime göre genişleyebilme, görüntülü 
görüşme desteği, multimedya iletişim, iletişimde tasarruf ve verimlilik, IP telefon, yazılım tabanlı telefon, VoIP uyumlu GSM telefonlar kullanarak 
mobil iletişim, mekandan bağımsız haberleşme desteği ile çalışma hayatında hareket özgürlüğü, durum bilgisi, anlık mesajlaşma desteği, güvenlik 
duvarı (Firewall) ile sistem güvenliği, konuşma güvenliği (sRTP/TLS IP kriptolama) ile güvenli ses iletişimi, QoS desteği ile IP görüşmelerde yüksek 
ses kalitesi, sesli mesajların e-posta ile paylaşımı, Karelport FrEN çözümü ile her türlü bilişim saldırısına karşı güvenli iletişim, Karel Mobil 
uygulaması ile GSM telefonlardan santral abonesi olarak dahili numara ile görüşebilme, birden fazla MS48IP için tek numara planı.

Yoğun iletişimi yöneten operatörler için özel 
telefon seti

OP50 Operatör Telefon Seti

Tüm Karel DS Serisi santrallerle ve IPV50 
santralle uyumlu, gelişmiş telefon setidir.

ST30 Operatör Telefon Seti

DS200, DS200S, DS200M santrallerle 
uyumlu, kolaylık ve hız sağlayan

telefon setidir.

FT20 Operatör Telefon Seti



Telefon Santralleri / Multitek

50www.interkomltd.com.tr

Mul�tek MT26
2 harici ve 6 dahili hat. Telefon, fax ve modem bağlayabilme, kapı 
açma rölesi, diyafon bağlayabilme, akü bağlantısı, bekleme müziği 
yada radyo bağlama. Dahili görüntülü telefon ve kamera bağlama.

Mul�tek Star2
4 dış hat 8 dahili abone ile başlar. 4 dış hat ve 8/12/16/20 dahili aboneye 
büyüyebilir. 6 dış hat ve 8,12,16 dahili aboneye büyüyebilir. Telefon, fax 
ve modem bağlayabilme, kapı açma rölesi, diyafon bağlayabilme, akü 
bağlantısı, bekleme müziği yada radyo bağlama. Dahili görüntülü telefon 
ve kamera bağlama. 

IPX-10P ve IPX-10M IP Santral 4 Harici 8 Dahili Büyüyebilir Santral
Santral standart, 4 analog harici, 8 analog dahiliden başlar, 4 harici 20 dahili veya 6 harici 16 dahiliye kadar büyür. 1 sayısal abone. 8 IP trunk ve 8 IP 
telefon VoIP kanalı. 8 kanal sesli yanıt, 100 saat ses kaydı ve sesli mesaj kutusu, akü bağlantı devresi hazır, PC konsol, web tabanlı uzaktan erişim ve 
programlama, kampus santral özelliği (santraller farklı yerlerde �ber bağlantılı) dahili, harici hat arayan numarayı gösterme (FSK), 12/16 KHz, polarite 
değişimi ücretlendirme sinyali, bekletmede müzik (santrale yükleme), web tabanlı işletim (programlama, güncelleme ve yedekleme), PC konsol ile meşgul 
panosunu görme ve kolay kullanım,  8 kanal sesli yanıt sistemi, farklı beş ayrı anons, gece servisi, direkt harici hat servisi, sıraya girme, yetki taşıma.

IPX-10MIPX-10P

KTS300 Operatör Seti KTS500 Operatör Seti

Handsfree konuşma, 4 satır
16 karakter yeşil LCD
ekran, tek tuşla harici ve
programlanabilen dahili
hatlara erişim, tek tuşla
santral özelliklerini aktive
etme, istendiğinde yanına
abone meşgul panosuna
sahip DSS modülleri takabilme.

Handsfree konuşma, 4 satır
20 karakter mavi LCD
ekran, tek tuşla harici ve
dahili hatlara erişim, tek tuşla
özellik aktive etme, dahili ve harici
meşgul panosu için iki renkli LEDler,
Otomatik bir harici hattan diğerine
geçiş, handsfree,alarm.
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Mul�tek Star1
Santral, standart 6 dış hat 16 dahili abone ile başlar, 12 dış hat ve 112 
dahili aboneye kadar büyüyebilir.  Telefon, fax ve modem bağlayabilme, 
kapı açma rölesi, diyafon bağlayabilme, akü bağlantısı, bekleme müziği 
yada radyo bağlama. Dahili görüntülü telefon ve kamera bağlama. LCR 
teknolojisi ile en ucuz yönden arama.

Mul�tek MT300
4 dış hat 16 iç hat  başlar, 28 dış hat ve 203 dahili aboneye kadar büyür, sayısal, kayıtlı 
program kontrollü, az enerji, bekletmede müzik, santrale uzaktan bağlantı, sesli yanıt 
sistemi, cihazlar tek bir kutu içerisinde. Abone özellikleri; abone kısıtlaması
şifreleme, son numara tekrarı, konuşma süresini kısıtlama, konferans, beni izle, yetki 
taşıma, harici numarayı doğrudan arama.

Mul�tek IPX-100 IP
16 analog dahili, 16 analog harici, modüler artırım. 1 PRI, 16 sayısal abone modüler artırım. 

16 kanal VoIP. Kampus santral özelliği, web tabanlı işletim, PC konsol ile meşgul panosunu, 
sesli yanıt, sesli mesaj kutusu ve anons sistemi, IP telefon, Wi-� telefon bağlayabilme, 

internet üzerinden VoIP görüşme, 900 adet ortak hafıza, IP DECT bağlantı.

Mul�tek IPX-100 IP
16 analog dahili, 16 analog harici, modüler artırım. 1 PRI,

16 sayısal abone modüler artırım. 16 kanal VoIP. Kampus 
santral özelliği, web tabanlı işletim, PC konsol ile meşgul 

panosunu, sesli yanıt, sesli mesaj kutusu ve anons sistemi, 
IP telefon, Wi-� telefon bağlayabilme, internet üzerinden VoIP 

görüşme, 900 adet ortak hafıza, IP DECT bağlantı.



Eviicam DX02 Yaka Kamerası

Eviicam DX02 Yaka Kamerası Sahadaki olayları Super HD
çözünürlükte (1296P) ile Kaydetme imkanı sunmaktadır. 
Emniyet birimleri, Güvenlik ve acil durum personelleri ve
diğer tüm tüketicilerin kullanımı için tasarlanan
Eviicam DX-02 2800 mAHyeni nesil batarya, 10 saate kadar
kayıt süresi, dahili 64 GB hafıza alanı ve dahili Wi-Fi özelliği ile tüm
koşullarda en önemli güvenlik yardımcınızdır.

Güvenlik Ürünleri / Eviicam
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Omuz Askı Apara�Çoklu Şarj ve Data Stand

Araç Şarj Apara� Araç İçi Tutucu

Dahili
Wi-Fi
Özelliği



Accutone BT310 Kablosuz Kulaklık

Accutone BT310 Kablosuz Kulaklık
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Accutone 210 Mono

Accutone 610 Mono

Accutone 210 Duo

Accutone 610 Duo

Accutone 910 MonoAccutone 910 Duo

Accutone 210 Duo / Mono Kulaklık
Kulaklık Boyutları: 177 x 155 x 74mm
Ağırlık: 109 g 
Hoparlör Boyutu: Φ40mm hoparlör Hassasiyet: (dB / SPL) 105 +/- 3dB Empedans: 32 ohm / kanal
Frekans Aralığı:20-20000 Hz Hassasiyet: -20 +/- 3dBFS
Empedans: 2200(Ω)
Alış düzeni tek yönlü (Gürültü Önleme) Frekans Aralığı: 100 – 800 Hz
Kablo Uzunluğu: 1.8m +/- 50 Bağlantı: USB 

Accutone 610 Duo / Mono Kulaklık
Malzeme: ABS ve POM
Kulaklık Boyutları: 20 x 17 x 6cm
Ağırlık: 50 g
Hoparlör Boyutu: Φ40mm hoparlör
Hassasiyet: 97dB ± 3dB (SPL / 100mV @ 1K Hz) Empedans: 160Ω ±% 20
Frekans Tepkisi: 200-5000Hz
ASP (Akustik Şok Koruması)
Mikrofon Boyutu: Φ6 x 5mm
Mikrofon Hassasiyeti: -61dB ± 3dB
Empedans: 2200Ω
Yönlülük: Gürültü Önleme
Kordon Uzunluğu: 1,5 m (normal) 3,0 m (uzatılmış) Bağlantı: QD, USB

Malzeme: ABS + PC, TPE ve Naylon
Bomlu Mikrofon: Bükülebilir, Dönebilen Bom Kulaklık Boyutları: 150 x 140 x 50mm
Ağırlık: 55g
Hoparlör Boyutu: Φ28mm hoparlör
Hassasiyet: 94dB (mono) 87dB (binaural)
Empedans: 150Ω (mono) 300Ω (binaural) 
Frekans Tepkisi: 300-8000Hz
ASP (Akustik Şok Koruması)
Mikrofon Boyutu: Φ6
Mikrofon Hassasiyeti: -41dB ± 3dBPa @ 1kHz Empedans: 2200Ω
Yönlülük: Gürültü Önleme
Kordon Uzunluğu: 1,5 m (normal) 3,0 m (uzatılmış) Bağlantı: QD, USB

Accutone 910 Duo / Mono Kulaklık

Temel Malzemeler: ABS + Naylon
Kulaklık Gövde Boyutu: 160 x 135 x 60mm
Kulaklığın Ağırlığı: Yaklaşık. 55g
Hoparlör Boyutu: Φ28 mm
Hassasiyet: 100mV@1k Hz için 94 ± 3 dB
Empedans: 32 Ohm ±%15
Frekans Tepkisi: 100 - 10000Hz
Mikrofon Boyutu: Φ6.0 mm
Hassasiyet: -42±3dBPa @1k Hz (ref: 0dB=1V/Pa)
Empedans: 2200 Ohm
Frekans Tepkisi: 100 - 8000Hz
Bluetooth Çekirdeği: Qualcomm CSR 8635 QFN
Desteklenen Pro�ller: A2DP, HSP, HFP, AVRCP
Çalma süresi: 10 saat
Bekleme: >200h
Pil: 200mAH, 3.7v Li-Polimer
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Plantronics Blackwire C3210 USB-A Kulaklık

Plantronics Blackwire C3225 USB-A Kulaklık

Tek kulağı kapatan USB kablolu kulaklık. USB-A ile bilgisayara bağlanır. Evden ve

dijital sinyal işleme (DSP) ile birlikte genişbant ses gürültü önleyici mikrofonu ile temiz
ve net iletişim dahili çağrı yönetimi (cevapla/sonlandır, sessiz, ses+/-) USB-C modeli
mevcuttur.

İki kulağı kapatan USB kablolu kulaklık. USB-C modeli mevcuttur. USB-A ile bilgisayara,

bandı ile dayanıklılık ve uyum. Gelişmiş dijital sinyal işleme (DSP) ile birlikte genişbant
ses. Gürültü önleyici mikrofonu ile temiz ve net iletişim. Dahili çağrı yönetimi

(cevapla/sonlandır, sessiz, ses+/-) deri kulak yastıkları, kolay taşınabilirlik için düz
katlanır taç ve uygun bir taşıma çantası. 

Plantronics Blackwire 3310 USB-A Kulaklık

çalışanlar için. Gelişmiş dijital sinyal işleme (DSP) ile birlikte genişbant ses gürültü
önleyici mikrofonu ile temiz ve net iletişim dahili çağrı yönetimi (cevapla/sonlandır,
sessiz, ses+/-) Manager Pro desteği (ayrı satılır). USB-C ve Microsoft Teams modelleri
mevcuttur. 

Plantronics Blackwire 3320 USB-A Kulaklık

çalışanlar için. Gelişmiş dijital sinyal işleme (DSP) ile birlikte genişbant ses gürültü
önleyici mikrofonu ile temiz ve net iletişim dahili çağrı yönetimi (cevapla/sonlandır,

sessiz, ses+/-) Manager Pro desteği (ayrı satılır). USB-C ve Microsoft modelleri
mevcuttur. 

Plantronics Blackwire 215, Mono Headset Kulaklık

Tek kulağı kapatan USB kablolu kulaklık. USB-A ile bilgisayara 3.5 jack ile cep
telefonuna bağlayarak çalışın. Ultra yumuşak deri kulak yastıkları gün boyu konfor,

işleme (DSP) ile birlikte geniş bant ses (gürültü önleyici mikrofon) Dinamik EQ,
aramalarda sesinizin kalitesini optimize eder. Taşıma çantası dahildir. USB-C modeli
mevcuttur.

3.5 mm Jack kablo, Tek kulağı kapatan 215, 3.5 mm jack ile bilgisayar , cep telefonu ve
tabletlere bağlanır. SoundGuard teknolojisi ile kulak sağlığını korur.

Plantronics Blackwire 225, Stereo Headset Kulaklık

Plantronics Blackwire 5210, C5210, USB-A, WW Kulaklık

ANC, Stereo kablolu USB kulaklık- siyah. USB-A ile bilgisayarlara bağlanır. İsteğe bağlı
aktif gürültü önleme ile dört adet gürültü önleme özelliği işinize odaklanmanızı sağlar.
Konforlu metal kafa bandı ve ultra yumuşak suni deri kulak yastıkları gün boyu konfor

sağlar. Çağrı cevaplama/sonlandırma, sessize alma ve ses seviyesi kontrolleri. USB
bağlantı kısmında bulunan sessize alma durum göstergesi. USB-C modeli mevcuttur.

Plantronics Blackwire 7225, BW7225, US B-A,SİYAH, WW Kulaklık

3.5 mm Jack kablo, İki kulağı kapatan 215, 3.5 mm jack ile bilgisayar , cep telefonu ve
tabletlere bağlanır. SoundGuard teknolojisi ile kulak sağlığını korur.
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ANC, Stereo kablolu USB kulaklık- beyaz. USB-A ile bilgisayarlara bağlanır. İsteğe bağlı
aktif gürültü önleme ile dört adet gürültü önleme özelliği işinize odaklanmanızı sağlar.
Konforlu metal kafa bandı ve ultra yumuşak suni deri kulak yastıkları gün boyu konfor
sağlar. Çağrı cevaplama/sonlandırma, sessize alma ve ses seviyesi kontrolleri. USB
bağlantı kısmında bulunan sessize alma durum göstergesi. USB-C modeli mevcuttur.

Plantronics Blackwire 7225, BW7225, US B-A,BEYAZ, WW Kulaklık

USB Kulaklık + Bluetooth bir arada kulaklık. USB kablo ile bilgisayara, bluetooth ile cep
telefonuna bağlanır. Kulaklık, ortadan ayrılarak bluetooth kulaklığa dönüşür. Cep

özelliği, dinamik EQ ile optimize ses kalitesi, çağrıda iken kulaklığın üzerinde uyarı ışığı,
İnline gösterge ışığı, çağrı açma/kapama, mute ve volume (+ -).

Plantronics Blackwire C710 Kulaklık

İn

Plantronics Blackwire C725-M Kulaklık
USB Kablolu + Bluetooth bir arada kulaklık. USB Kablo ile bilgisayara, bluetooth ile cep
telefonuna bağlanır. Kulaklık, ortadan ayrılarak bluetooth kulaklığa dönüşür, cep

özelliği, dinamik EQ ile optimize ses kalitesi, çağrıda iken kulaklığın üzerinde uyarı ışığı,
line gösterge ışığı, çağrı amça/kapama, mute ve volume (+ -).

Plantronics Blackwire C725-UC Kulaklık
USB Kablolu + Bluetooth bir arada kulaklık. USB Kablo ile bilgisayara, bluetooth ile cep

telefonuna bağlanır. Kulaklık, ortadan ayrılarak bluetooth kulaklığa dönüşür, cep
telefonu ile 10 saat konuşma olanağı sunar. Akıllı sensör teknolojisi, gürültü �ltreleme

özelliği, dinamik EQ ile optimize ses kalitesi, çağrıda iken kulaklığın üzerinde uyarı ışığı,
İnline gösterge ışığı, çağrı açma/kapama,mute ve volume (+-).

   
Plantronics Voyager Focus UC BT Headset,  B825, WW Kulaklık
Aktif gürültü önleyici (ANC) özellikli Stereo Bluetooth kulaklık. Bilgisayarınızda, cep
telefonunuzda, tabletinizde, bluetooth özellikli masa telefonunuzda ve akıllı saatinizd
çalışır. İsteğe ‘’Bağlı aktif gürültü önleme’’ özelliği ile çevrenizdeki sesi kapatın. Masa-
üstü manyetik şarj standı ile kulaklığınızı şarjda tutun. Dinamik sessiz uyarı: kulaklık
sessiz moddayken konuşmaya başladığınızda sizi sesli uyarır. Kulaklığı istediğiniz gibi
takın, duraklatma/oynatma , ileri/ geri izleme ve ses seviyesi kontrolleri kulaklığın
yönüne göre ayarlanır. Akıllı sensör teknolojisi ile içeriksel zeka 30 metre menzil,
15 saat dinlenme, 12 saat konuşma süresi için pil ömrünü korumak amacıyla mini USB
adaptöre yakınlık temelinde sınıf 1 ve sınıf 2 Bluetooth arasında geçiş yapacaktır.
Açık mikrofon ile çevreye duyar, kulak pedindeki çevrimiçi gösterge ışıkları ile meşgul
olduğunuz anlaşılır.

Plantronics Voyager Focus UC BT Headset,  B825 M, WW Kulaklık
Aktif gürültü önleyici (ANC) özellikli Stereo Bluetooth kulaklık. Bilgisayarınızda, cep
telefonunuzda, tabletinizde, bluetooth özellikli masa telefonunuzda ve akıllı saatinizd
çalışır. İsteğe ‘’Bağlı aktif gürültü önleme’’ özelliği ile çevrenizdeki sesi kapatın. Masa-
üstü manyetik şarj standı ile kulaklığınızı şarjda tutun. Dinamik sessiz uyarı: kulaklık
sessiz moddayken konuşmaya başladığınızda sizi sesli uyarır. Kulaklığı istediğiniz gibi
takın, duraklatma/oynatma , ileri/ geri izleme ve ses seviyesi kontrolleri kulaklığın
yönüne göre ayarlanır. Akıllı sensör teknolojisi ile içeriksel zeka 30 metre menzil,
15 saat dinlenme, 12 saat konuşma süresi için pil ömrünü korumak amacıyla mini USB
adaptöre yakınlık temelinde sınıf 1 ve sınıf 2 Bluetooth arasında geçiş yapacaktır.
Açık mikrofon ile çevreye duyar, kulak pedindeki çevrimiçi gösterge ışıkları ile meşgul
olduğunuz anlaşılır. Microsoft versiyonu.

Plantronics Voyager Focus UC, B825, No Stand Kulaklık
Aktif gürültü önleyici (ANC) özellikli Stereo Bluetooth kulaklık. Bilgisayarınızda, cep
telefonunuzda, tabletinizde, bluetooth özellikli masa telefonunuzda ve akıllı saatinizde
çalışır. İsteğe ‘’Bağlı aktif gürültü önleme’’ özelliği ile çevrenizdeki sesi kapatın. Dinamik
sessiz uyarı: kulaklık sessiz moddayken konuşmaya başladığınızda sizi sesli uyarır.
Kulaklığı istediğiniz gibi takın, duraklatma/oynatma, ileri/geri izleme ve ses seviyesi
kontrolleri kulaklığın yönüne göre ayarlanır. Akıllı sensör teknolojisi ile içeriksel zeka
30 metre menzil, 15 saat dinleme, 12 saat konuşma süresi için pil ömrünü korumak
amacıyla mini USB adaptöre yakınlık temelinde sınıf 1 ve sınıf 2 Bluetooth arasında
geçiş yapacaktır. Açık mikrofon ile çevreyi duyar, kulak pedindeki çevrimiçi gösterge
ışıkları ile meşgul olduğunuz anlaşılır.
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Aktif gürültü önleyici (ANC) özellikli Stereo Bluetooth kulaklık. Bilgisayarınızda, cep
telefonunuzda, tabletinizde, bluetooth özellikli masa telefonunuzda ve akıllı saatinizde
çalışır. İsteğe ‘’Bağlı aktif gürültü önleme’’ özelliği ile çevrenizdeki sesi kapatın. Dinamik
sessiz uyarı: kulaklık sessiz moddayken konuşmaya başladığınızda sizi sesli uyarır.
Kulaklığı istediğiniz gibi takın, duraklatma/oynatma, ileri/geri izleme ve ses seviyesi
kontrolleri kulaklığın yönüne göre ayarlanır. Akıllı sensör teknolojisi ile içeriksel zeka
30 metre menzil, 15 saat dinleme, 12 saat konuşma süresi için pil ömrünü korumak
amacıyla mini USB adaptöre yakınlık temelinde sınıf 1 ve sınıf 2 Bluetooth arasında
geçiş yapacaktır. Açık mikrofon ile çevreyi duyar, kulak pedindeki çevrimiçi gösterge
ışıkları ile meşgul olduğunuz anlaşılır.

O�s çalışanları için tek kulağı kapatan Bluetooth kablosuz kulaklık. RJ9 kablo ile masa
telefonuna, USB-A kablo ile bilgisayara bağlanır. İki cihazı tek kulaklıkla yönetme
olanağı sunar. 100 metreye kadar çekim alanı. Çift mikrofon ile gürültü önleme özelliği.
Optimum mikrofon konumu için esnek mikrofon geliştirilmiş sesli uyarılar: bağlantı
durumu, sessiz durumu, kalan konuşma süresi ve daha fazlası meşgul gösterge: Bir
görüşme yaparken başkalarının bilmesini sağlar. 12 saat konuşma süresi 30 metre
kapsama alanı yerleşik amazon alexa: Sadece dokun ve sor Alexa yanıt verir. Microsoft
Teams ve USB-C versiyonu mevcuttur.

O�s çalışanları için iki kulağı kapatan Bluetooth kablosuz kulaklık sistemi. RJ9 ile masa
telefonuna bağlantı. 100 metreye kadar çekim alanı. Çift mikrofon ile gürültü önleme
özelliği. Optimum mikrofon konumu için esnek mikrofon geliştirilmiş sesli uyarılar:
bağlantı durumu, sessiz durumu, kalan konuşma süresi ve daha fazlası.
Meşgul gösterge: Bir görüşme yaparken başkalarının bilmesini sağlar. 12 saat
konuşma süresi 30 metre kapsama alanı.

Plantronics Voyager 4220 O�ce, V4220 D, Emea Kulaklık Sistemi

Plantronics Voyager 4210 O�ce, V4210 CD USB-A, EMEA Kulaklık

Plantronics Voyager Focus UC, B825 M, No Stand Kulaklık

Plantronics Voyager 5200 UC, B5200, WW Kulaklık Sistemi
Mono Bluetooth kulaklık sistemi. USB dongle ile bilgisayara, bluetooth ile tablet veya
cep telefonuna bağlantı. Windsamrt teknolojisi ile nem koruma için P2i kaplama dört

adet gürültü önleyici mikrofon. Taşınabilir şarj çantası ile gün boyu şarjda kalın.
Ha�f, rahat ve ergonomik tasarım. 7 saat konuşma 9 saat bekleme süresi. 30 metre

kapsama alanı.

Plantronics W8210/A, SAVI 3IN1, OTH MON, UC, DECT,Emea Kulaklık Sitemi
Tek kulağı kapatan DECT kablosuz kulaklık sistemi. Masa telefonu, bilgisayar ve cep
telefonuna bağlanır; tek kulaklıkla üç cihaz yönetilir. Çağrı cevaplama/sonlandırma,
ses açma/kapama ve sessiz butonu (açık, kapalı), 13 saate kadar konuşma süresi.
Adaptif güç sistemi, pil ömründen tasarruf etmek için kulaklık tabana yakın olduğunda
otomatik olarak düşük güce geçmenizi sağlar. Zil sesi, ses seviyesi kontrolleriyle 
tabanda bulunur. Yakın konuşma sınırlaması ile gürültü engelleme özelliği Sound
Guard digital ile kulak sağlığını korur. 180 metreye kadar kapsama alan. Microsoft
versiyonu mevcuttur.

Plantronics W8220/A, SAVI 3IN1, OTH STEREO, UC, DECT, Emea Kulaklık Sistemi
Tek kulağı kapatan DECT kablosuz kulaklık sistemi. Masa telefonu, bilgisayar ve cep
telefonuna bağlanır; tek kulaklıkla üç cihaz yönetilir. Çağrı cevaplama/sonlandırma,

ses açma/kapama ve sessiz butonu (açık, kapalı) saate kadar konuşma süresi. Adaptif
güç sistemi, pil ömründen tasarruf etmek için kulaklık tabana yakın olduğunda oto-

matik olarak düşük güce geçmenizi sağlar. Zil sesi, ses seviyesi kontrolleriyle tabanda
bulunur. Yakın konuşma sınırlaması ile gürültü engelleme özelliği SoundGuard digital

ile kulak sağlığını korur. 180 metreye kadar kapsama alan. Microsoft versiyonu
mevcuttur. 
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Geleceği bu günden yaşamak isteyenlere...

RENKLİ 
EKRAN BİLİR FONT

BOYUTU

TELEFON 
DEFTERİ

YÜKSEK 
NETLİKTE 

ELLER ÇOK HÜCRELİ SİSTEM 
DESTEĞİ

SES PROFİLLERİ

8 İŞLEV TUŞU

Gigaset
Maxwell C

Dünya kablosuz sistemlere geçiyor.
O�slere artık DECT kablosuz telefonlar hakim.
Gigaset pro’nun bir Maxwell istasyonuyla çalışan
en gelişmiş kablosuz telefonu Maxwell C, bu ihtiyacı
masanızda çözen benzersiz bir telefondur.
Kablosuz o�slerde artık �ziksel ağ bağlantılarına
ihtiyacınız yok. Tüm cihazlarınız şimdi Gigaset pro'nun
tek veya çok hücreli DECT baz istasyonlu sistemlerine
bağlanabiliyor. Bu, sezgisi güçlü bir iş arkadaşı olarak
olağanüstü bir HD sese ve kristal netliğinde TFT ekrana
sahip ideal bir IP telefonu çözümünü öne çıkarıyor.       
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