S650H pro
Uw persoonlijke standaard in zakelijke communicatie.
De S650H PRO is de optimale handset voor dagelijks gebruik in kantooromgevingen. Het eerste
wat opvalt, is hoe goed de S650H in de hand ligt. De volumetoetsen aan de zijkant zorgen voor veel
comfort tijdens een gesprek; en de toetsen zijn optimaal vormgegeven voor het gemakkelijk
invoeren van telefoonnummers. Dankzij de hoogwaardige polymeer-afwerking is de handset
bestand tegen krassen en desinfecteermiddelen. De handset beschikt over nuttige zakelijke
functies zoals Bluetooth, trilstand en diverse geluidsprofielen, waarmee u het toestel volledig
aan uw wensen kunt aanpassen. Met de micro-USB-interface is de S650H voorbereid op
toekomstige software-updates, waardoor ondersteuning van Gigaset DECT-netwerken altijd
optimaal blijft. Daarmee is de handset uitermate geschikt voor het N720 DECT IP-multicelsysteem
en het basisstation N510 IP van Gigaset pro. En natuurlijk is de handset ook geschikt voor
andere GAP-compatibele basisstations in single- en multicelomgevingen.
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 oderne gebruikersinterface via 1,8“ TFT-display met verlichting
M
Toetsen aan de zijkant voor volumeregeling tijdens een gesprek
Gesprekstijd tot 12 uur.
Kenmerkende eenvoud van Gigaset. Uitpakken, aanmelden
en telefoneren.
Geluidsprofielen voor meetings, rumoerige omgevingen of
individuele instellingen
Handsfree-functie met glasheldere HDSP/CAT-IQ 2.0-geluids
kwaliteit en hoog maximaal volume
Volledig compatibel met het Gigaset-basisstation N510 IP en
het N720 DECT IP-multicelsysteem
Modern design met comfortabele afmetingen en proporties
Lokaal telefoonboek met zoekfunctie, maximaal 500 vCards en
toegang tot bedrijfstelefoonboeken via PBX (XML, LDAP)
Trilstand
Geen oproepsignaal in de lader bij parallelle oproep
Headset-gebruik via Bluetooth of 2,5 mm-aansluiting
Comfortabele gegevensuitwisseling via Bluetooth of micro-USB
Toetsblokkering met PIN-beveiliging tegen onbevoegd gebruik
Opladen met willekeurige netadapters van mobiele telefoons
met micro-USB-adapter
Bestendig tegen krassen en desinfecteermiddelen

Roaming en handover in multicelomgeving

Alle functies van het Gigaset pro N720-multicelsysteem worden
ondersteund door de handset S650H. Net als met de andere
professionele handsets van Gigaset PRO kunt u zich tijdens een
gesprek vrij verplaatsen in uw kantoor of over de campus en
daarbij aangenaam en comfortabel blijven telefoneren.
Beschermd tegen krassen en desinfecteermiddelen

Voor de behuizing, toetsen en display is hoogwaardig polymeer
gebruikt. Het oppervlak van de handset is bovendien van een
speciale laag voorzien die de handset tijdens dagelijks gebruik
tegen krassen beschermt. Het oppervlak van de handset blijft
daarbij krasvrij. De speciale laag beschermt de handset eveneens
tegen desinfecteermiddelen.
HD-geluidskwaliteit voor plezierige gesprekken

Tijdens handsfree-telefoneren tilt de verbeterde akoestiek van
de Gigaset-luidsprekertechnologie de geluidskwaliteit naar een
nieuw niveau. Ook de standaard ringtones en uw eigen ringtones
worden helderder en luider weergegeven.
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Technische gegevens:
Gebruikersinterface
• V
 erlicht, grafisch 1,8-inch kleurendisplay met TFT-technologie,
128 x 160 pixels, tot 8 regels en 65.000 kleuren
• Intuïtieve, moderne gebruikersinterface met symbolen,
displaytoetsen, 5 weg-navigatietoets, functietoetsen en
zijdelingse toetsen

Inkomende oproepen
• W
 eergave van de beller via CLIP, beller-foto en CNIP 1
• Individuele ringtones voor VIP-contacten en interne bellers
• Anonieme oproepen uit: oproepen zonder NummerWeergave
(CLIP) worden alleen optisch gesignaleerd 1
• Trilstand

Gemiste oproepen
Contacten en kiezen van telefoonnummers
• C
 ontacten voor max. 500 contactpersonen (vCards)
• vCard-vermeldingen: voor- en achternaam, 3 telefoonnummers,
e-mail, verjaardag/speciale datum, VIP-ringtones en weergave
van de beller met afbeelding (CLIP)
• PBX-telefoonboek met zoekfunctie (XML en LDAP) 1
• Openbaar online-telefoonboek met automatische
naamomzetting 1
• 3 afzonderlijke oproepenlijsten (gemist/inkomend/uitgaand)
met 20 vermeldingen met CLIP/CNIP en tijd/datum 1
• Nummerherhaling van de laatste 20 telefoonnummers
• Snelkiestoetsen (displaytoetsen, 9 nummertoetsen)
• Microfoon uit-functie, toetsblokkering, flash-toets
• Automatische nummerherhaling

Overzicht van mogelijke verbindingen

• S ignalering op het display en door knipperende berichtentoets
• Lijst met max. 20 gemiste oproepen met NummerWeergave en
ontvangsttijd 1
• Lokaal beheerde lijst met gemiste oproepen op single- en
multicel-GAP-systemen 1
• Rechtstreeks kiezen uit de lijst met gemiste oproepen

Audio
•
•
•
•
•
•

 D-audio met HDSP™/CAT-IQ 2.0
H
Handsfree-telefoneren in perfecte geluidskwaliteit
Toets aan de zijkant voor eenvoudige volumeregeling
22 ringtones met 5 volumeniveaus en oplopend volume
Instelbare geluidsprofielen (persoonlijk, zacht en luid)
Headset via Bluetooth of 2,5-mm-aansluiting

Toetsen
•
•
•
•

 erlicht en krasbestendig
V
Berichtentoets met knipperende LED
Separate R-toets
Profieltoets voor snelle aanpassing aan de omgeving:
luid/zacht/persoonlijke instelling
• Toets aan de zijkant voor eenvoudige volumeregeling
• Toetsblokkering (#-toets) met PIN-beveiliging
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Geavanceerde functies
•
•
•
•
•
•

 rganizer met kalender- en afspraakfuncties
O
E-mailreader 1
Infodiensten 1
Screensaver (afbeelding, dia-show, klok, infodiensten) 1
Laden ook in uitgeschakelde toestand
Attentietonen voor het verlaten en opnieuw betreden van
het DECT-bereik
• Geen oproepsignaal in de lader bij parallelle oproep

Gigaset QuickSync-software
• G
 ratis download van de software voor Windows en
OSX. Verbinding via micro-USB of Bluetooth®.
• Synchroniseren van Contacten op handset met
Microsoft Outlook®
• Upload van CLIP-afbeeldingen/ screensaver-afbeeldingen
• Sounds (ringtones) kopiëren van PC naar handset
• Firmware-update
• Computer Telefonie Integratie (CTI):
• Rechtstreeks kiezen vanuit Microsoft Outlook®-contacten
• Weergave van inkomende oproepen op de PC - voor
Windows en OSX

Interfaces
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DECT
Bluetooth®
Bluetooth Headset® (handsfree- en headset-profiel)
Gegevensuitwisseling en firmware-update met Gigaset
QuickSync
Uitwisselen van vCards met mobiele telefoons
Micro-USB
Laadfunctie
Gegevensuitwisseling en firmware-update met Gigaset
QuickSync
2,5 mm headset-aansluiting

DECT-bereik
• B
 innen: tot 50 meter
• Buiten: tot 300 meter

Kenmerken ECO-DECT
• Tot 60% lager energieverbruik dankzij zuinige netadapter

Gebruikstijd
Compatibiliteit
•
•
•
•

• S preektijd: tot 12 uur
• Stand-by-tijd: tot 300 uur

 eoptimaliseerd en aanbevolen voor:
G
Gigaset pro-basisstations - bijv. N510IP PRO
Gigaset pro-multicelsystemen - bijv. N720 DECT IP
GAP-compatibele DECT-basisstations (single- en
multicelsystemen)
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Afmetingen
•
•
•
•

 andset: 151 x 49 x 26 mm
H
Lader: 40 x 81 x 80 mm
Afmetingen: 224 mm (l) x 166 mm (b) x 60 mm (d)
Totaalgewicht ca.: 330 g

Omgevingsvoorwaarden
• B
 edrijfstemperatuur: +5 tot +45° C
• Opslagtemperatuur: -15 tot +60° C
• Relatieve luchtvochtigheid: 20%-75% niet condenserend

Inhoud van de verpakking
•
•
•
•
•
•
•

Handset
Batterijklepje
2 AAA-batterijen (NiMH)
Draagclip
Lader
Netadapter voor lader
Veiligheidsvoorschriften

De beste keuze voor u.
De nieuwe professionele serie van Gigaset voorziet
bedrijven van telefoonsystemen op maat voor betere
communicatie. Ontdek meer! Gigasetpro.nl
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