MiVoice 6900 serie IP-telefoons
Veelzijdige serie IP-telefoons, ontworpen voor MiVoice Business

De MiVoice IP-telefoons uit de MiVoice 6900 serie zijn in hoge mate compatibel met de Mitel platformen voor
IP-telefonie. De telefoons uit de 6900 serie met hun slanke, moderne, industrieel ontwerp, bieden via de
unieke, voor spraak geoptimaliseerde handsets en hoogwaardige full-duplex luidsprekertelefoons met
superieure audioverwerking een uitzonderlijk hoge HD-audiokwaliteit bij handsfree bellen. Alle modellen zijn
bovendien MobileLink-compatibel, zodat gebruikers hun mobiele telefoon direct kunnen koppelen via de
ingebouwde Bluetooth-interface (of via de optionele USB Bluetooth-dongle) om op hun bureautelefoon
toegang te krijgen tot de functies van de mobiele telefoon. Voor mobiele gebruikers vormt de 6900 kortom
een onmisbare aanvulling op hun smartphone.

MiVoice 6900 serie IP-telefoons

MiVoice 6920 IP-telefoon
De MiVoice 6920 IP-telefoon is in alle facetten
ontworpen voor de zakelijke gebruiker die een
uitzonderlijke hoge HD-audiokwaliteit verlangt,
zoals geboden door de unieke, voor spraak
geoptimaliseerde handset van de 6920. De
telefoon is voorzien van een groot LCDkleurendisplay, twee GigE-ethernetpoorten, 18
programmeerbare persoonlijke toetsen, 4
contextgevoelige softkeys en USB- en analoge
poorten voor de aansluiting van headsets, en
ondersteuning van MobileLink via de optionele
USB Bluetooth-dongle.


3,5-inch QVGA-kleurendisplay
(320 x 240 pixels)




Ondersteuning voor maximaal 18 lijnen
MobileLink-integratie voor mobiele
devices (beschikbaar via de
optionele USB BT-dongle)
Voor spraak geoptimaliseerde handset
Achttien programmeerbare
persoonlijke toetsen en vier
contextgevoelige softkeys
Ingebouwde ondersteuning voor
analoge DHSG/EHS-headsets
USB-poort voor headsets en accessoires






MiVoice 6930 IP-telefoon
De MiVoice 6930 is gezichtsbepalend met het
grote 4,3-inch kleurendisplay, de voor spraak
geoptimaliseerde handset met kristalheldere HDgeluidskwaliteit en de 72 programmeerbare
persoonlijke toetsen. Met MobileLink mobiele
integratie, twee Gigabit Ethernet-poorten en
optioneel verkrijgbare uitbreidingsmodules is de
6930 voor intensieve gebruikers de eerste keus.










4,3-inch kleurendisplay met 480 x 272
pixels
Bluetooth 4.0
MobileLink integratie voor mobiele devices
Oplaadpunt voor mobiele telefoons
72 programmeerbare persoonlijke
toetsen en 5 contextgevoelige
softkeys
Voor spraak geoptimaliseerde handset
Ondersteuning voor optionele
draadloze, voor spraak
geoptimaliseerde handset
Hoogwaardige full-duplex
luidsprekertelefoon
In hoge mate aanpasbaar via een
breed scala aan optionele add-on
accessoires

MiVoice 6940 IP-telefoon
De MiVoice 6940 IP-telefoon is ontworpen voor
leidinggevenden die hoge eisen stellen aan hun
telefoon. De 6940 is voorzien van een groot 7-inch
touch display, biedt krachtige, kristalheldere HDaudio via de draadloze, voor spraak
geoptimaliseerde handset en heeft 96
programmeerbare persoonlijke toetsen. Met
MobileLink mobiele integratie, twee Gigabit
Ethernet-poorten en een full-duplex
luidsprekertelefoon is de 6940 voor
leidinggevenden een krachtig desktopcommunicatiemiddel dat de productiviteit verhoogt.






7-inch LCD touch display met 800 x
480 pixels
Bluetooth 4.0
MobileLink integratie voor mobiele devices
Oplaadpunt voor mobiele telefoons




Draadloze, voor spraak geoptimaliseerde handset
Hoogwaardige full-duplex luidsprekertelefoon



96 programmeerbare persoonlijke
toetsen en 6 contextgevoelige softkeys
In hoge mate aanpasbaar via een
breed scala aan optionele add-on
accessoires



Algemene functies van alle Mitel 6900-telefoons en vergelijkingstabel
Vereiste systeemsoftware







MiVoice Business, versie 8



MiCollab Client, versie 7.2.2

MiVoice Border Gateway (Teleworker), versie
9.4

Telefoonfuncties



Ondersteuning voor registratie van multilijn,
multiproxy





Ondersteuning voor uitgaande proxy








Overzicht toestelgebruik (BLF)
Prioriteitswaarschuwing/verschillende
beltonen
Weergave Doorschakelen / Wisselgesprek
Niet storen (DND)

Multicast groepsoproep
Intercom /Automatisch beantwoorden

Handset compatibel met gehoorapparaat
Integratie en connectiviteit



Twee 10/100/1000 Mbps Ethernet-poorten
(LAN/pc)







802.1p/Q VLAN-tagging en TOS
Ondersteuning voor 802.1X
STUN, TURN, NAT
IETF, DHCP, SNTP
LLDP-MED
Ondersteuning voor toepassingen




Telefoon-UI/ web-UI





Codering van configuratiebestanden

Lokale conferentie met 3 personen
Indicator Gemiste oproep

G.711 u-law/A-law, G.729, G.722, G.722.1

Configuratiebestanden op leverancier-, model- en
MAC-niveau
Automatische configuratie
Ondersteuning voor meerdere talen

Audio en codec




Mitel Hi-Q audiotechnologie
Voor spraak geoptimaliseerde handsets

Vergelijkingstabel
6920
LCD-kleurendisplay
MobileLink
Programmeerbare
persoonlijke toetsen
Contextgevoelige softkeys

6930

6940

3,5-inch (320x240) LCD

4,3-inch (480x272) LCD

7-inch (800x480)
LCD-aanraakscherm

Ja, via USB BT-dongle

Ja

Ja

18 (3 x 6 pagina’s)

72 (6 x 12 pagina’s)

96 (6 x 16 pagina’s)

4

5

6

2 x GigE

2 x GigE

2 x GigE

Ja

Ja

Ja

Ja, via USB BT-dongle

Ja (ingebouwd)

Ja (ingebouwd)

-

Ja (optioneel)

Ja (standaard)

Ondersteuning voor analoge
headset, bekabeld

Ja

Ja

Nee

Ondersteuning voor
EHS-headset

Ja

Ja

Nee

Ondersteuning voor
USB-headset

Ja

Ja

Ja

-

Ja (optioneel)

Ja (optioneel)

Ondersteuning voor
afneembaar toetsenbord

Ja

Ja

Nee (schermtoetsenbord)

Ondersteuning voor
optionele wandmontage

Ja

Ja

Ja

Ja (max. 3)

Ja (max. 3)

Ja (max. 3)

Ethernet-poorten
Breedbandluidsprekertelefoon
Bluetooth 4.0 ondersteuning
Ondersteuning voor
Bluetooth-handset

Geïntegreerde
DECT-headset

Ondersteuning voor
LCD PKM

Accessoires
BLUETOOTH DRAADLOZE HANDSET MET
RUISONDERDRUKKING

De Bluetooth draadloze handset met ruisonderdrukking is gebaseerd
op Bluetooth 4.0, biedt een breedband audio-ervaring en is
bovendien compatibel met gehoorapparaten.


Ondersteund op de 6930 en 6940




Opnemen, ophangen, dempen en volume omhoog/omlaag
Beltoon afgespeeld via handset en telefoon



BT 4.0 technologie voor optimale HD spraakkwaliteit

WIFI-ADAPTER

Met de WiFi-adapter kunt u uw 6900 telefoon direct verbinden met
een draadloos netwerk zonder daarvoor een Ethernet-kabel te
hoeven gebruiken. Voor de netwerkverbinding sluit u de WiFiadapter gewoon met een Ethernet-kabeltje aan op uw telefoon.
Op die manier hoeft u geen netwerkkabel door te trekken naar het
bureau waarop de telefoon staat. De adapter wordt aangesloten op
de netvoeding en voedt bovendien de bureautelefoon, dus hebt u
maar één voedingsbron nodig.

GEÏNTEGREERDE USB DECT-HEADSET



DECT draadloze technologie – met een bereik van
100 meter





Premium mono-headset van Jabra
Op de telefoon aan te sluiten via de uitbreidingspoort
Directe voeding via de IP-telefoon




Headset met oproepbedieningsknoppen
Ondersteund op de 6930 en de 6940

BLUETOOTH-LUIDSPREKERTELEFOON

Maak van uw MiVoice 6900 IP-telefoon een krachtige
conferentietelefoon met luidspreker. Maak draadloos verbinding via
Bluetooth en u kunt direct aan de slag met uw conferentietelefoon.

USB BLUETOOTH-DONGLE

De USB Bluetooth-dongle voorziet de 6920 van Bluetooth-functionaliteit. Biedt toegang tot Bluetoothheadsets en de mobiele integratiefuncties van MobileLink.

SET VOOR WANDMONTAGE
Alle MiVoice 6900 IP-telefoons kunnen veilig en stevig aan de wand worden gemonteerd. De set voor
wandmontage bestaat uit twee delen die aan elkaar worden vastgeklikt, en wordt geleverd met een korte
Ethernet-kabel, zodat de installatie efficiënt en eenvoudig is.

UITBREIDINGSMODULES
Met de M695 uitbreidingsmodule kunt u van uw MiVoice 6900 IP-telefoon een krachtige, productiviteit
verhogende bureautelefoon maken. Maximaal drie, via de telefoon gevoede modules kunnen in serie worden
geschakeld als u meer programmeerbare toetsen nodig hebt die geavanceerde functies zoals SCA, BLF en
snelkiezen ondersteunen.
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