
För mindre företag som vill öka sin produktivitet
Alla företag behöver en basstation för att styra sin kommunikation. Gigaset N510 IP PRO singelcellsystem stödjer upp till 
maximalt 6 användare och 4 parallella samtal. Användaren kan röra sig fritt med sin handenhet inom en radie på upp till 50 m 
inomhus och 300 m utomhus.  
 
Samtalet är fullt digitalt krypterat. Med kontaktlistan tillgänglig online är det enkelt att hitta de personer och företag du söker. 
Vill man expandera och utöka basstationens räckvidd kan man addera upp till sex repeater-enheter för utökad räckvidd. 

N510 fungerar med alla standard-IP-nätverk och operatörstjänster.

IP-DECT för mindre företag

Växer med ditt företag
Gigaset N720 IP PRO är ett multicellsystem som passar perfekt till medelstora 
och större företag. 

Med detta system kan de anställda föra samtal obehindrat inom företagets ytor. 
Det kan liknas vid den mobila täckningen, då handenheterna automatiskt byter 
bas när de rör sig mellan de olika basarnas täckningsområden. För att uppnå 
detta kopplar man samman DECT managern N720 DM PRO som är ”hjärnan” 
och en nödvändig del i systemet tillsammans med det antal basar som behövs 
för att täcka upp lokalen. 

Man kan koppla in upp till 30 basstationer via nätverket som sedan arbetar till-
sammans med managern. Gigaset N720 PRO är skalbar och kompatibel med de 
flesta IP PBX:er och plattformar.  
 

Gigaset N720IP IP PRO 
•  DECT/SIP
•  Skalbart, Multicell. 
•  Handover och Roaming mellan basar.
•  Upp till 30 basstationer i ett system (varje
   bas hanterar 8 samtidiga samtal) 
•  30 samtidiga samtal totalt (max. i systemet)  
•  Upp till 100 handenheter/telefonnummer
•  Central telefonbok via t.ex. LDAP
•  Strömförsörjning via LAN (PoE) eller 220V 
   (AC medföljer ej)

Gigaset N510 IP PRO
•  DECT/GAP/SIP
•  6 användare/telefonnummer
•  4 samtidiga samtal
•  Strömförsörjning via LAN (PoE) eller 220V (AC ingår)
•  För utökad räckvidd kan upp till 6 st repeaters anslutas 
•  Kan väggmonteras

IP-DECT för större företag

Gigaset S650H PRO, Gigaset SL750H PRO och stöttåliga Gigaset R630H PRO är testade och godkända mot systemet.
Tillsammans med dessa lurar erbjudes ett fantastiskt HD-ljud som uppnår nästintill ”face-to-face” kvalitet. 

     S650H PRO             SL750H PRO            R630H PRO 
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IP telephony

Talk Telecom AB  
Hammarbacken 6 B, 6 tr, 191 49 Sollentuna 

Tel: 08-546 474 00, E-post: order@talktelecom.se


