Mitel SIP-DECT-telefoner
Mitel 632 DECT-telefon

Huvudfunktioner
• TFT-färgskärm (2 tum, 176 × 220 punkter, 65 536 färger)
• Speciallarmtangent på ovansidan
• Katalog med kapacitet för 200 kontakter* med 8 möjliga
informationsposter vardera (nummer till arbete, hem och mobil,
e-postadress*, fax*, kortnummer, ringsignal*, samt namn)
• VIP-telefonbok med 6 poster
• Brusfilter för bullriga miljöer
• 44 polyfona ringsignaler (Midi-typ), 29 normala ringsignaler och 7
larmsignaler med automatisk volymkontroll
• Det går att konfigurera upp till 5 användarprofiler
• Handsfree-funktion
• Headset-kontakt (2,5 mm-uttag) och stöd för Bluetooth-headset
(handsfree-profil)
• 1 programmerbar genvägstangent, 2 programmerbara
navigeringstangenter*, 2 programmerbara funktionstangenter*
och 3 programmerbara sidotangenter
• Intelligent batterihantering
• Mini-USB-gränssnitt för dator
• Trefärgad lysdiodsindikator med flera indikeringsfunktioner
• Stöd för meddelande- och aviseringsprogram*
• MicroSD-kort som tillval för att spara data på den lokala enheten

Mitel 632 DECT-telefonen är en tålig DECT-telefon
som är idealisk för utomhusbruk eller krävande
industrimiljöer.
Mitel 632 DECT-telefonen passar utmärkt inom ett flertal olika vertikala brancher. Mitel 632 DECT-telefonen är enkel att
rengöra och uppfyller hygienkraven för vårdsektorn. Den har en nödsamtalsknapp som gör den idealisk för användare
på sjukhus, på vårdinrättningar och inom säkerhetsrelaterade yrken. Dessutom kan det integrerade sensorlarmet
användas som en säkerhetsåtgärd vid ensamarbete.
Mitel 632 DECT-telefonen har ett Bluetooth®-gränssnitt för trådlösa headset. Luren är kompatibel med GAP-standarden
och har stöd för trådlös nedladdning av mjukvaran*, så att lurarna hålls uppdaterade med minimal arbetsinsats.

Telefonens funktioner

Tekniska data

• Knappsatsbelysning

• Standarder: DECT, GAP

• Olika ringsignaler för interna och externa samtal,
meddelanden, larm och nödsamtal

• Stöd för DECT-standardkryptering

• Skärm med 7 textrader, 1 rubrikrad och 1
funktionstangentrad

• Utökad DECT-säkerhet
• Gränssnitt för microSD-kort
• Litiumjonbatteri

• Reglerbar skärmljusstyrka

• Skruvförseglat batterifack

• Anpassningsbart färgschema

• Standby-tid: upp till 100 timmar

• Reptåligt glas
• Det går att ställa in upp till tre larm och avtalade
tider samtidigt*

• Samtalstid: upp till 12 timmar
• Mått (längd × bredd × djup): 135 × 53 × 22,5 mm

• Automatiskt och manuellt knapplås (genväg: fyrkant)

• Vikt med batteri: 139 g

• Möjlighet att låsa telefonen med 4-siffrig PIN-kod

• TPE-förstärkta sidor

• Automatiskt svar när telefonen har avlägsnats
från laddaren

• Fuktskyddad knappsats

• Automatisk snabbfunktion för kortnummer*
• Vibrationsval för tyst läge
• Samtalslista med 50 poster*
• Återuppringningslista med 30 poster*

• Släpphöjd: 2 m på betong utan skador
– I standardiserade tester** har Mitel 632 DECT-telefonen
släppts från 2 m höjd en gång på varje sida på ett
betonggolv och då varken uppvisat skador eller
nedsatt funktion.
• Internationell nätadapter

• Olika valbara menyträd (Standard, Enkel, Ikon)*

• Kompatibel med USB-laddare i detaljhandel

• Användarspråk: danska, engelska, finska, franska, italienska,
nederländska, norska, polska, portugisiska, ryska,
slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, turkiska, tyska*
• Tid- och datumvisning (manuellt eller efter plattform)*
• Sensoraktiverat rörelselarm

ARTIKELNUMMER
Leveransomfattning

Administrationsfunktioner
• Automatisk trådlös uppdatering av mjukvaran*

Mitel 632 (komplett telefonset
inklusive laddare)

50006865

• Integrerade diagnostikfunktioner

Tillbehör

• Trådlös DECT-telefonkonfiguration*

Mitel 600 bordsladdare

80E00005AAA-A

Mitel 632 (telefon utan batteri)

50006868

Mitel 600 microSD-kort

87-00003AAA-A

Mitel 632 vridbar
bältesklämma

68668

Mitel 632 läderfodral

68761

Mitel 600 USB-kabel

68759

Mitel 600 halsrem

68769

*Måste ha stöd av plattformen
** I överensstämmelse med DIN SS-EN 60068-2-31 (04/2009)
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