Ett lyft för företagets
kommunikation
Mitel 600 DECT-telefoner

Din personliga kommunikationsassistent
Det är oerhört viktigt att kommunikationen fungerar och att vi kan röra oss fritt när vi arbetar. Mitel 600-seriens
mobila DECT-telefoner gör kommunikationen och samarbetet till en enkel match. Var du än befinner dig – på
kontoret, ute på fabriken, på lagret eller hemma – kan du alltid räkna med din Mitel 600-telefon. De smarta
och intuitiva funktionerna och den beprövade ergonomin gör den till den ideala affärspartnern.

DECT
Mitel har lett tillverkningen och utvecklingen av DECT-system i många år. Bakom utvecklingen av
Mitel 600 DECT-telefonerna ligger en gedigen branschkunskap. DECT-tekniken (Digital Enhanced
Cordless Telecommunications) garanterar en säker och tillförlitlig anslutning till basstationen, oavsett
hur tät trafikvolymen kan vara i ett begränsat område. DECT-anslutningen är bredbandsbaserad
och ger en betydligt bättre talkvalitet än GSM-mobiler. Det områdestäckande radionätet har flera
basstationer, vilket innebär att du kan nås var du än är i företagets lokaler.

DECT – för maximal säkerhet

Din personliga kommunikationsassistent

Varje gång ett samtal kopplas måste telefonen logga in

En bra assistent är någon som anpassar sig till dina behov

på den lösenordsskyddade basstationen. En annan fördel

och vanor. Mitel 600-serien är inte bara snygg. Den

utgörs av DECT-tekniken i sig. Den använder ett eget

moderna designen öppnar för en mängd möjligheter

frekvensband, vilket gör att det inte påverkas av störningar

att anpassa telefonen till dina unika användnings- och

från andra radionät. DECT-telefoner kan därför användas i

kommunikationsbehov. Många av knappfunktionerna är

situationer där GSM-telefoner inte bör användas eftersom

inställbara. Viktiga funktioner behöver inte vara längre bort

de kan orsaka radiovågsstörningar, till exempel i vissa

än ett knapptryck.

sjukhus eller på läkarmottagningar.

Telefonen har fler än 44 polyfoniska och 29 vanliga ringoch larmsignaler. Det gör det lätt för dig känna igen just
din telefon på ringsignalen. Du kan välja olika ringsignaler

Den goda ljudkvaliteten minskar stressen
och gör arbetsdagen mer behaglig,
särskilt när du använder handsfreeläge.

och melodier för olika uppringare så att du vet precis vem
som försöker nå dig*. Mitel 600 DECT-telefoner kan även
anpassas utseendemässigt efter tycke och smak – du kan
själv ändra inställningar för menyer, teckensnitt, kontrast
och ljusstyrka.
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* Den här funktionen beror på vilken DECT-plattform och vilket system som används.

Alltid redo
ENKLARE ADMINISTRATION
Det krävs funktions- och programvaruuppdateringar för att
hålla telefonerna uppdaterade. Mitel 600-serien förenklar
det administrativa arbetet genom att uppdateringarna kan
göras via radionätet*. Alla enheter uppdateras centralt med
samma programvara. De behöver alltså inte samlas in för
att uppdateras separat. Säkerhet och tillförlitlighet står som
vanligt överst på dagordningen, uppdateringarna installeras
inte förrän de är fullständigt nedladdade. Fel som uppstår till
följd av ofullständiga uppdateringar är bara ett minne blott.

Förstklassiga DECT-telefoner för
förstklassiga kommunikationsnät
• Brusfiltret kan automatiskt justera ringsignalen och
samtalsvolymen efter bakgrundsbruset och filtrera
bort störande ljud från omgivningen. Det underlättar
kommunikationen i alla lägen, men särskilt i bullriga miljöer.
• Användarvänlig och trådlös telefon som uppdateras centralt
via radionätet* (trådlöst).
• Viktiga händelser som påminnelser, inkommande samtal,
räckviddsvarningar och batterivarningar indikeras med den
trefärgade lysdioden på telefonen.
• Den smarta batterihanteringen ger dig alltid full koll på
batteristatusen, även om batteriet har laddats ur och ersatts
av ett fulladdat batteri.

SÄKERHET OCH TILLFÖRLITLIGHET
Knapparnas smarta design gör dem enkla att hitta även
i situationer då det kan vara svårt att se. Telefonerna har
brusfilter, dynamiska ringsignaler och justerbar volym för
att du inte ska missa något viktigt samtal. Ljudkvaliteten
under samtalet är alltid perfekt. Det underlättar
kommunikationen även när du förflyttar dig från en tyst
kontorsmiljö till en bullrigare lagermiljö utomhus. Mitel
testar telefonernas tålighet med standardiserade tester**.
Telefonerna släpps från 2 meters höjd (Mitel 632) en gång
på varje sida på ett betonggolv och får därefter varken
uppvisa skador eller nedsatt funktion.

** enligt DIN SS-EN 60068-2-31 (04/2009)
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Förstklassiga telefoner för
förstklassiga kommunikationsnät
MOBIL FRIHET

EN SERIE FÖR ALLA BEHOV

Mitel 600-seriens mobila terminaler passar perfekt ihop

Mitels 600-serie uppfyller alla typer av mobila

med Mitels telefonsystem och ger dig stabil åtkomst till

kommunikationsbehov. Telefonerna ger dig mobil

systemets alla funktioner var du än är i företagets lokaler.

kommunikation med kristallklar talkvalitet. De är så

När de kombineras med Mitels SIP-DECT-lösning kan du

användarvänliga att instruktionsboken troligen mest

samtidigt dra nytta av VoIP-teknikens alla fördelar. Eftersom

kommer ligga och samla damm. Överblicken och

telefonerna även har stöd för GAP-standarden kan du

läsbarheten på den stora 2-tumsskärmen är enastående.

dessutom integrera dem med DECT-system från andra

Möjligheten att sätta i ett extra mikroSD-kort i Mitel 622,

tillverkare och använda viktiga basfunktioner i systemen.

632 och 650 gör telefonen oerhört praktisk. Informationen
som är sparad på SD-kortet överförs snabbt och lätt till
en annan telefon. Det är bara att flytta på kortet. Den
nya telefonen kan användas direkt, utan att du behöver
registrera om anknytningen.

Funktioner

Mitel 612

Mitel 622

Mitel 632

Mitel 650

TFT-färgskärm (2-tums med 176 × 220 bildpunkter och
65 536 färger), repbeständig

•/–

•/•

•/•

•/•

Telefonbok med sju poster per kontakt (arbetsnummer,
privat nummer, mobilnummer, fax, e-postadress*,
ringsignal och kortnummer)

200*

200*

200*

200*

•

•

•

•

44 / 29

44 / 29

44 / 29

44 / 29

Konfiguration av programprofiler, till exempel för headset
eller konferenssamtal

5

5

5

5

Handsfree

•

•

•

•

•/–

•/•

•/•

•/•

–

1

1

1

–/2/2

3/2/2

3/2/2

3/2/2

Nödknapp på enheten

–

–

•

–

Sensoraktiverat rörelselarm*

–

–

•

–

Intelligent batterihantering

•

•

•

•

Multifunktionell lysdiod med tre färger i övre högra hörnet

•

•

•

•

USB-datorgränssnitt

–

•

•

•

DECT-säkerhetscertifiering med SIP-DECT

•

•

•

•

CAT-iq 1.0-certifierad*

–

–

–

•

Automatisk trådlös programuppdatering*

•

•

•

•

Integrerade diagnostikfunktioner

•

•

•

•

Brusfilter för bullriga miljöer
Polyfoniska ringsignaler (midi-filer)/vanliga ringsignaler
med automatisk volymkontroll*

2,5 mm headsetuttag och Bluetooth®
Programmerbar snabbknapp för samtal eller funktioner
Programmerbara sidoknappar/navigeringsknappar*/
funktionstangenter*

Administration
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Rätt telefon för alla tillfällen
MITEL 612

MITEL 632

Mitel 612 är instegsalternativet för företag. Den lokala

Robusta Mitel 632 är utformad för användning i tuffa

telefonboken har plats för upp till 200 kontakter med sju

arbetsmiljöer. Enheten uppfyller industristandard IP 65. Den

poster var*. Återuppringningslistan ger användaren snabb

höga damm- och vattentåligheten gör att telefonen kan

åtkomst till de 20*senast uppringda numren. Grafiken och

användas i alla typer av utomhus- och produktionsmiljöer.

läsbarheten på den stora TFT-färgskärmen är utmärkta

Den är mycket enkel att rengöra och uppfyller höga

även vid svåra ljusförhållanden. Skärmen är ergonomisk

hygienkrav, vilket gör den till det perfekta alternativet även för

och storleken gör det lätt att hitta i menyn.

vårdsektorn. Mitel 632 klarar en fallhöjd på upp till 2 meter

Med den inbyggda handsfreefunktionen är det bekvämt att
ringa både vanliga telefonsamtal och konferenssamtal.

vid betonggolv**. Dessutom har den samma användarvänliga
egenskaper som Mitel 622, till exempel stor repbeständig
TFT-skärm och Bluetooth®- och USB-gränssnitt. Det
integrerade sensorlarmet gör telefonen perfekt för

MITEL 622 OCH MITEL 650

säkerhetsbranschen, kriminalvården och liknande sektorer.

Användarvänliga Mitel 622 och 650 är avancerade

När det sensoraktiverade rörelselarmet är aktiverat registrerar

mobiltelefoner för professionellt bruk. Många knappar är

telefonen automatiskt om den är i en position som kan

programmerbara, menyn är enkel att navigera i och består

antyda att användaren är i fara och skickar vid behov ett larm

av flera rader. Mitel 622 och 650 ger maximal rörelsefrihet

till det förinställda numret. Den extra nödsamtalsknappen gör

genom att du kan använda trådlöst Bluetooth®-headset.

att Mitel 632 inte bara är perfekt för säkerhetsbranschen, utan

Litiumjonbatteriet är av högsta kvalitet och kan laddas

även för sjukhus och vårdinrättningar.

via USB, utan särskild laddningsstation. Headsetuttaget är
placerat så att du kan använda det även under laddning.
Mitel 650 är CAT-iq 1.0-certifierad och ger en ljudupplevelse
av högsta kvalitet. Även i infrastrukturer som inte har stöd för
CAT-iq är ljudkvaliteten märkbart bra tack vare telefonens

Telefonen ger dig mobil kommunikation
med kristallklar talkvalitet.

förstklassiga ljudkomponenter, särskilt i handsfreeläge.

Mitel 612

Mitel 622

Mitel 632

Mitel 650

** enligt DIN SS-EN 60068-2-31 (04/2009)
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Översikt över Mitel 600-serien
Med ett headset ringer du med båda händerna fria. Det
gör att personalen kan jobba på en trasig maskin samtidigt
som de får instruktioner via telefon. Det ökar både
reparationshastigheten och precisionen. Telefonen har
inbyggd Bluetooth®-teknik (Mitel 622, 632, 650) och kan
alltså även användas med trådlösa headset.

Mitel 622 – verklig storlek
LYSDIOD MED TRE FÄRGER
indikerar* standby-läge,
inkommande samtal, information,
aktiverat handsfreeläge,
mötestider, larm (ställs in separat)
NÖDKNAPP

INSTÄLLBAR SNABBKNAPP*
MITEL 612
volymknappar (+/–)

MITEL 622/650/632
3 inställbara sidoknappar
och volym

SKÄRM
Innehållet beror
på systemet

TRE
FUNKTIONSTANGENTER
delvis inställbara*
MITEL
612

MITEL
622/650

MITEL
632

MITEL
632

HÖGTALARTELEFON/
HANDSFREE

MITEL
622/650

NAVIGERINGSKNAPPAR

HEADSETUTTAG

MINI-USB-ANSLUTNING

MIKROFON
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*beror på systemet

Överblick över ytterligare detaljer
Lokala funktioner

Mitel 612

Mitel 622

Mitel 632

Mitel 650

Telefonlås med fyrsiffrig pinkod

•

•

•

•

Belyst knappsats och skärm

•

•

•

•

Olika ringsignaler för: interna och externa samtal,
meddelanden, larm och nödsamtal*

•

•

•

•

3/4

3/8

3/8

3/8

Funktionsknappar/programmerbara knappar*
Volymjustering för handenhet, headset och högtalare

•

•

•

•

Automatiskt* eller manuellt inställbar ringsignalsvolym

•

•

•

•

Inaktivering av ringsignal via knapp (*)

•

•

•

•

Ljudsignaler för knapptryck, bekräftelse, batteristatus och
räckviddsvarning

•

•

•

•

Belysningstiden för knappar och display kan ställas in
separat för telefon i och utanför laddaren

•

•

•

•

Rader på skärmen plus 1 rubrikrad och 1 funktionstangentrad

7

7

7

7

Inställbart namn på handenheten

•

•

•

•

Inställbar skärmljusstyrka

•

•

•

•

Tre teckensnitt att välja mellan

•

•

•

•

Larm och mötesinställningar för tre poster vardera*

•

•

•

•

Automatiskt svar när handenheten lyfts från laddaren

•

•

•

•

Automatiskt och manuellt knapplås

•

•

•

•

Anpassningsbara färgscheman

•

•

•

•

Volymknappar (+/–)

•

•

•

•

Tyst laddning

•

•

•

•

Vibrerande larm

–

•

•

•

Samtalslista

30 poster*

50 poster*

50 poster*

50 poster*

Återuppringningslista

20 poster*

30 poster*

30 poster*

30 poster*

Skärmspråk* – DE, EN, FR, IT, ES, FI, NL,
SE, DK, PT, NO, RU, PL, CZ, SK, TR

•

•

•

•

Tid och datum (manuellt eller efter PABX*)

•

•

•

•

Sensoraktiverat rörelselarm*

–

–

•

–

IP50

IP50

IP65

IP50

Tekniska data
Skyddsklass
Stöd för DECT-kryptering
Batteri
Gränssnitt för microSD-kort
Standby-läge
Samtalstid
Testad fallhöjd mot hårt betonggolv – utan skador**

•

•

•

•

Litiumjon

Litiumjon

Litiumjon

Litiumjon

–

•

•

•

100 timmar

100 timmar

100 timmar

100 timmar

upp till 12
timmar

upp till 12
timmar

upp till 12
timmar

upp till 12
timmar

1,5 m

1,7 m

2,0 m

1,7 m

Skruvförseglat batterifack

–

–

•

–

TPE-laminerad*** yta (sidor och/eller front)

–

•

•

•

135 × 49 × 22,5
mm

135 × 49 × 22,5
mm

135 × 53 × 22,5
mm

145 × 49 × 22,5
mm

Mått (längd × bredd × djup)
Vikt med standardbatteri

127 g

127 g

139 g

132 g

Internationell strömförsörjningsenhet för Europa,
Mellanöstern, Afrika och Australien

•

•

•

•

Kompatibel med vanlig USB-laddare

–

•

•

•

*Måste ha stöd av plattformen **enligt DIN SS-EN 60068-2-31 (04/2009) ***Termoplastiska elastomerer
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Om Mitel
Vår globalt sammanlänkade värld har tvingat företag att

VAD INGÅR I PAKETET?

omvärdera sitt sätt att kommunicera. Den mobila livsstilen,
den strida strömmen av teknik, ekonomiska påtryckningar
och den ständiga tillgängligheten har skapat både
möjligheter och utmaningar för alla organisationer, stora

Handenhet med batteri, bältesklämma och laddare med
internationell nätadapter
Snabbguide

Tillbehör

som små.
Mitel® (Nasdaq: MITL) förenklar komplexa
kommunikationslösningar och hjälper företag att följa
med i utvecklingen. Våra innovationer gör det enklare

Skrivbordsladdare med internationell nätadapter
Handenhet Mitel 612, 622, 632 och 650 med batteri och
bältesklämma

att kommunicera och samarbeta med lägre kostnader

Vridbara bältesklämmor

och utan implementeringsbekymmer. Vi samarbetar med

Läderfodral till handenheten

marknadsledande aktörer som VMware och Research in

Laddarställ med plats för åtta telefoner

®

Motion® (RIM®) för smidig integration av våra och deras
lösningar – det ger kunderna mervärde.

mitel.com

USB-kabel för Mitel 622, 632 och 650
MikroSD-kort för Mitel 622, 632 och 650
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