De geavanceerde hybride
bureautelefoon voor VoIP, ISDN
of het vaste telefoonnet.
DX800A all-in-one
De Gigaset DX800A all in one is het professionele multilinebureautoestel voor kleine ondernemingen en kantoren aan
huis. Van zijn comfortabel modern ontwerp tot het
grote 3,5-inch TFT-kleurendisplay beschikt dit draadgebonden
toestel over een professionele uitstraling met een
bijbehorende zakelijke functionaliteit.

3 ANTWOORDAPPARATEN

hands-free

1.000 vermeldingen
in telefoonboek

e - mail

online info
services

En met de automatische zoekfunctie vindt u de gewenste
gegevens nog eenvoudiger.

Functie-overzicht:
• Multiline-bureautoestel: vast telefoonnet, ISDN en VoIP
• 3,5” TFT-kleurendisplay met intuïtieve gebruikersinterface
• Tot 4 gesprekken gelijktijdig
• Uit te breiden met meerdere handsets (max. 6)
• Uitstekende HD-audio voor interne en externe gesprekken
• 3 antwoordapparaten met lange opnametijden, 55 minuten in totaal
• Link2Mobile via Bluetooth voor inkomende en uitgaande
oproepen voor mobiele telefoons
• Groot telefoonboek voor maximaal 1000 vCards
• Professioneel beheer en zoeken van contacten: toegang tot
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netwerkgebaseerd privé-telefoonboek, synchronisatie met
Microsoft Outlook3 via Gigaset QuickSync-software, onlinetelefoonboeken als De Telefoongids en De Bedrijvengids 4,
automatische zoekfunctie
Ondersteunt e-mailnotificatie (onderwerp, koptekst,
tijd & datum, begin van bericht) en infodiensten (RSS-feeds,
verschillende nieuws-topics, weerberichten, etc.)
Energiebesparende ECO-functies

Professioneel beheer van contacten
Met de Gigaset DX800A  beheert u uw contacten op
professionele wijze. Naast een telefoonboek voor 1000 vCards
biedt dit multiline-toestel toegang tot uw Outlook-contacten3.
Als u informatie zoekt over andere ondernemingen, dan biedt de
Gigaset DX800A toegang tot online-telefoonboeken als
De Telefoongids en De bedrijvengids.

Blijf op de hoogte
De drie afzonderlijke antwoordapparaten van de Gigaset DX800A
beschikken over een gecombineerde opnametijd van 55 minuten, zodat uw gesprekspartners nooit worden onderbroken.
Deze betrouwbare multiline-bureautelefoon laat u altijd weten
wanneer er nieuwe berichten voor u zijn: via een melding op
het kleuren-display of via een SMS-bericht4. En heel handig voor
kleine ondernemingen of kantoren aan huis: met de antwoordapparaten van dit toestel kunt u zelfs gesprekken opnemen.
Ongekende vrijheid
U kunt tot 6 handsets aanmelden op de Gigaset DX800A. Gigaset
heeft een zeer breed aanbod van handsets die u kunt aansluiten
op het bureautoestel. Met deze draadloze DECT telefoons heeft u
alle vrijheid tijdens een gesprek. De DX800A all-in-one  beschikt
over meerdere lijnen, waardoor u en uw medewerkers maximaal
vier gelijktijdige uitgaande gesprekken kunnen voeren.
Link2Mobile
Integreer uw mobiele telefoon in het Gigaset netwerk. Beantwoord
elke inkomende oproep op de aangesloten toestellen. En gebruik
een Gigaset toestel om te bellen via mobiel. Een handset; op alle lijnen.
Fax-verbinding
Op de analoge poort van het bureautoestel kunt u een faxapparaat aansluiten. Een aparte faxlijn is niet nodig.

DX800A all-in-one
Professionele oplossing voor kleine ondernemingen
en kantoren aan huis
Technische gegevens
ISDN/analoog

Geluid

• Breedband HD geluid volgens Cat-IQ 1.0
• Full Duplex luidsprekerfunctie met ongekende geluidskwaliteit
•
•
•
•
•
•

(80cm klankkast in het basisstation). Geactiveerd door verlichte
handsfree toets en instelbaar volume met 5 niveaus
Instellen belvolume van draadgebonden hoorn met 3 niveaus
Headset aansluiting via Bluetooth® of 2,5mm jack plug
Ringtones en wachtmuziek in HD kwaliteit
Polyfone en downloadbare MP3 ringtones
Mute-toets
Compatibel met hoortoestellen (HAC)

Display en gebruikersinterface

Fax

DSL router

Headset

• Verlicht 3,5”TFT kleurendisplay (7 lines) , 320 x 240 pixel
• Nachtmodus: tijdgestuurde, energiebesparende uitschakeling
van display
• Aanpasbare screensaver: afbeeldingen, logo’s, diashows,
analoge/digitale klokken en meer
• Comfortabel menu met gekleurde iconen en tekst voor

Repeater

6 handsets

DX800A all in one

BT headset

Computer

optimaal gebruiksgemak in 20 talen

Telefoonboek en kiezen

• Telefoonboek met 1000 vCards
• Vcard-vermeldingen: voor- en achternaam, 3 telefoonnummers,
foto, e-mail en geboortedatum
• VIP-entries individuele ringtones toevoegen
• Snel zoeken: tekens of volledige tekst
• Voorbereid kiezen met bewerkfunctie
• Nummerherhaling van de laatste 20 telefoonnummers
• CTI-Interface met Outlook
• Direct kiezen vanuit Outlook contactpersonen
• Automatische terugbelfunctie
• 6 configureerbare functietoetsen
• Volledige intercom functionaliteit
• Picture CLIP met locatie en tijdzone van beller
• Gemiste oproepen indicatie tot 30 telefoonnummers met
CLIP en tijd van oproep
• Toegang tot lokale netwerktelefoonboeken
• Synchronisatie met Microsoft Outlook via Gigaset
QuickSync-software
• Zoeken in openbaar online-telefoonboek en De Bedrijvengids,
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automatische zoekfunctie

• Wachtstand, doorsturen en doorverbinden
• Overzetten van telefoonboek tussen bureautoestel en
aangemelde handsets
• Hybride toestel: tot 4 gesprekken tegelijk (1 analoog + 3 VoIP,
2 ISDN + 2 VoIP, of  tot 4 VoIP)
• Intern doorverbinden van externe oproepen naar andere
handsets
• Conferentiegesprekken tussen 3 personen
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Toetsenblok

• Vrij programmeerbare softkey  
• 5 programeerbare functietoetsen
• 5-way navigatietoets
• Mute-functie met extra Mute-toets

Link2mobile™

DX800A all-in-one
Speciale functies

• 1 analoge faxpoort (T.30 tot 14.4Khz)
• Kalender met maandoverzicht, beheer van agenda en
verjaardagen
• Info center met online Content: weer, nieuws, internetradio
en meer
• E-mail notificatie
• XML-Browser
• Installatie- en configuratiewizards
• VoIP-configuratiewizard: downloadbare VoIP profielen
• Versturen en ontvangen van SMS berichten (afhankelijk van
provider) tot 640 karakters
• Opslaan van maximaal  63 SMS berichten met 160 tekens
• PC verbinding via Ethernet en Gigaset QuickSync software
• Directe verbinding met PC via Ethernet mogelijk
• Ondersteuning van 2  paralelle Bluetooth® verbindingen
• Link2Mobile via Bluetooth® voor inkomende en uitgaande
oproepen
• WEB-Interface voor eenvoudige configuratie en installatie    
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Antwoordapparaat

Technische specificaties
Basisstation
Aansluiting van 1 externe ISDN-lijn (2 B-kanalen)
Aansluiting voor fax
2 Ethernet poorten
Aansluiting van maximaal 6 handsets
Afmetingen bureautelefoon: 108 mm (H) x 263 mm (B)
x 168 mm (L)
DX800A (basisstation zonder hoorn) 631 g
Hoorn (met geïntegreerde gewicht) 147 g

•
•
•
•
•
•
•

IP-functies
Tot 4 gelijktijdig VoIP-gesprekken
Blok-bellen en (gesimuleerde) „stap-voor-stap kiezen“ voor alle
oproepen
Multiline tot 6 SIP-accounts:
Configureer tot 6 SIP accounts van verschillende providers
Wijs telefoonnummers toe aan individuele handsets
    (verzenden & ontvangen in specifiek richting)
VoIP-ondersteuning (embedded SIP VoIP, G711, G722, G726 en
G729AB)
Quality of Service*: ToS, Diffserv (afhankelijk van het land,
netwerk en provider)
Gebruik achter router via LAN-verbinding
VoIP aanvullende diensten (gecontroleerde toestel):
Conferentie, wachtstand / wisselen, doorsverbinden van  
     oproepen
Autoprovisioning via MAC-adres (TR069) of code voor auto
configuratie inclusief SIP-gebruikersnaam en wachtwoord (op
aanvraag)

•
•
•

•
•

•
•
•
•

• Drie antwoordapparaten met in totaal 55 minuten opnametijd
• Afluisteren berichten via bureautoestel en handsets
• Eenvoudige bediening via 3 aparte antwoordapparaat toetsen
en groot kleurenscherm
•
• Voorgedefinieerde meldteksten (plug & play)
• 3 Individuele meldteksten en
•
• 3 instructie meldteksten (170 Sec.)
• op te nemen door de gebruiker
T

• ijdgestuurd tussen voorgedefinieerde en individuele
meldteksten
Eenvoudige selectie van provider profielen van GS
Gesproken
melding
van
tijd
en
datum
•
• Configuratie van het systeem via WEB-Server
• Configuratie van provider profielen via WEB-Server
• Gigaset.net VoIP-dienst:
ECO
• Gratis bellen tussen Gigaset-VoIP-telefoons
• Maximaal 60% minder energieverbruik met energiezuinige
• Zero Configuration
voeding
• Gigaset.net directory
• ECO-modus voor 80% reductie van DECT-signaal
• Futureproof SW-architectuur
• ECO-modus Plus voor 100% reductie van DECT-signaal van
• Linux gebaseerd besturingssysteem
basisstation en alle aangemelde handsets
• Groot Flashgeheugen met 32 Mbyte, met automatische update
mogelijkheid
• Variabele verlaging van signaal afhankelijk van afstand tussen
handset en basisstation
• Mogelijkheid voor het updaten van de software in de toekomst
voor nieuwe toepassingen als open source
• Multi-line type systeem (analoog / ISDN + VoIP * 1a) * 1b))
staat toe:
• Lijn selectie voor elk gesprek via de functietoets op het
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bureaublad van de telefoon of op een handset via het
menu-selectie (alternatief: standaard line-type)
Vaste netbeheerder functies
Ondersteuning van aanvullende diensten (provider functies)
Via programmeerbare toets en menu
(Bijv. automatisch terugbellen, doorverbinden)
Door het gebruik van R-toets, *- toets en #-toets
Configureerbare Toets kan worden ingesteld als “Call by
Call”knop met specifieke provider nummers in de productie

•
•
•

DX800A all-in-one
DX800A verpakking bevat:

Handsetcompatibiliteit

• 1 DX800A
• 1 Netadapter
• 1 telefoonsnoer, 1 Ethernet kabel
• 1 verkorte handleiding
• 1 CD-ROM met PC SW Gigaset QuickSync en volledige

Volledig: SL78H, SL400H, S800H, C59H
Belangrijkste functie: E49H, SL37H
Andere handsets met ten minste minimale GAP-norm
1 Flexibele configuratie van de volgende combinaties van telefoonaansluitingen:
vaste telefoonnet en IP, ISDN en IP
2 3 VoIP en 1 vaste lijn,  2 VoIP en 2 ISDN-lijnen of 4 VoIP-lijnen
3 Compatibel met Microsoft Outlook versies vanaf 2002 en hoger
4 Afhankelijk van Land/Netwerk/Provider
5 In vergelijking met conventionele Gigaset-basisstations
6 Voor alle aangemelde handsets – in vergelijking met wanneer
ECO-modus niet is geactiveerd en met conventionele basisstations
van Gigaset
7 Wanneer de handset zich in ruststand bevindt en alle aangemelde
handsets ECO-modus Plus ondersteunen

handleiding

Handsets

• Echt metalen frame

en verlichte metalen
toetsen

• Groot TFT-kleurendisplay

S800H
Professioneel geluid.

• Uitstekende handsfreefunctionaliteit
• Maximaal 500 vCardvermeldingen en lijst

en moderne gebruikers-

met laatste 20 gemiste

interface

oproepen

niseren via Bluetooth® of

en moderne gebruikers-

mini-USB

interface

• Downloaden en synchro- • Groot TFT-kleurendisplay
• Telefoonboek voor

maximaal 500 vCardadressen

• Toetsen van hoge

kwaliteit met gegalvaniseerde beschermlaag

• Spreek-/standbytijd van • Standaard headsetmaximaal 15 uur/200 uur
uitgang (2,5 mm)
• Handsfree bellen via
• Agenda en gebeurtenisBluetooth® headset of

schema met alarmfunctie

SL400H
De essentie van
perfectie.

•

Echt metalen frame
en verlichte metalen
toetsen

E49H
De telefoon voor
binnen en buiten.

•
spatwater en stof
• Handsfree-telefoneren

Bestand tegen schokken,

• Handige verbinding met met perfecte
Bluetooth®-headset
geluidskwaliteit
T

elefoonboek
voor
•
• Trilfunctie, headsetmaximaal 500 vCards,

aansluiting en verlicht

synchronisatie via

kleurendisplay

Bluetooth® of mini-USB
• Standbytijd maximaal
• Spreek-/standbytijd van 250 uur
maximaal 14 uur/200 uur
• Gesprekstijd maximaal
• 4 handsfree-instellingen 12 uur
met perfecte geluid
• Telefoonboek met maximaal 150 vermeldingen
• Trilfunctie

luidspreker

Uw beste keuze.
De nieuwe professionele productlijn van Gigaset biedt ondernemingen
telefoonsystemen op maat voor nog betere communicatiemogelijkheden.
Ontdek meer! Neem contact op met uw Gigaset-vertegenwoordiger of ga naar
gigaset.com/pro.

C59H
Veelzijdig belgemak

• Groot TFT-kleurendisplay
en verlichte toetsen
• Moderne gebruikersinterface met grote letters
• Verjaardagsherinnering,
wekker en baby-alarm
• Spreek-/standbytijd van
maximaal 12 uur/185 uur
• Briljante geluidskwaliteit
met HSP
• Toewijzing individuele
ringtones
• Verkrijgbaar in zwart
en wit
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SL78H
Stijlvol design.

