
Cordless DECT Phone IP DECT Phone – W76P

מאפיינים עיקריים
	 )HD( איכות שמע ברמה הגבוהה ביותר
טווח פעולה של עד 50 מטר בתוך מבנה ו 300 מטר מחוץ למבנה 	
עד 20 שיחות בו זמנית 	
	 DECT )W56H( עד 10 שפופרות
	 SIP עד 10 חשבונות
מסך צבעוני "240x320p ,2.4 הכולל ממשק משתמש אינטואיטיבי    	

Opus Audio Codec תמיכה ב       
משך זמן דיבור – עד 30 שעות, משך זמן המתנה – 400 שעות 	
משך זמן טעינה – 10 דקות טעינה עבור 2 שעות דיבור 	
	 LDAP ,ספר טלפונים מקומי )1000 רשומות שמורות בבסיס(, מרוחק
	     )RT30( חיבור לעד 6 מגדילי טווח להרחבת שטח הכיסוי

02 03

עד 10 
SIP חשבונות

שולחני או 
תלייה על הקיר

עד 20 שיחות 
בו זמנית

01

9 סוגי צלצול, שומר מסך 	
דיבורית בדופלקס מלא 	
יציאת רשת אחת RJ45, תמיכה 	

PoE )Class 1( ב      
אפשרות חיבור מערכת ראש דרך שקע 	

      3.5 מ"מ
שולחני או אפשרות של תלייה על הקיר 	
	  OTA )Over-the-Air( שדרוג
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Cordless DECT Phone IP DECT Phone – W56H

מאפיינים עיקריים
	 )HD( איכות שמע ברמה הגבוהה ביותר
טווח פעולה של עד 50 מטר בתוך מבנה ו 300 מטר מחוץ למבנה 	
מסך צבעוני "240x320p , 2.4 הכולל ממשק משתמש אינטואיטיבי 	
	 Opus Audio Codec תמיכה ב
משך זמן דיבור – עד 30 שעות, משך זמן המתנה – 400 שעות 	
משך זמן טעינה – 10 דקות טעינה עבור 2 שעות דיבור 	
9 סוגי צלצול, שומר מסך 	
דיבורית בדופלקס מלא 	
	 USB תמיכה בטעינה מ
אפשרות חיבור מערכת ראש דרך שקע 3.5 מ"מ 	
	  OTA )Over-the-Air( שדרוג

SIP DECT W56H

34



Cordless DECT Phone IP DECT Phone – W53H

מאפיינים עיקריים
	 )HD( איכות שמע ברמה הגבוהה ביותר
טווח פעולה של עד 50 מטר בתוך מבנה ו 300 מטר מחוץ למבנה 	
2 שיחות בו זמנית לשפופרת 	
מסך צבעוני "128x160p , 1.8 הכולל ממשק משתמש אינטואיטיבי 	
	 Opus Audio Codec תמיכה ב
משך זמן דיבור – עד 18 שעות, משך זמן המתנה – 200 שעות 	
מחוון הודעות ושיחות שלא נענו 	
נעילת מקשים 	
9 סוגי צלצול, שומר מסך 	
דיבורית בדופלקס מלא 	
אפשרות חיבור מערכת ראש דרך שקע 3.5 מ"מ 	
	  OTA )Over-the-Air( שדרוג

SIP DECT W53H
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IP DECT Rugged Phone – W59R

מאפיינים עיקריים
טלפון מוקשח המתאים לעבודה בתנאי שטח קשים 	
	  IP67 עמידה בתקן
Bluetooth מובנה לצורך חיבור מערכת ראש 	
כולל אזעקת רטט 	
	  W80 Multi-Cell System מותאם לעבודה עם
	  W60B מותאם לעבודה עם
	 Opus Audio Codec תמיכה ב ,)HD( איכות שמע ברמה הגבוהה ביותר
טווח פעולה של עד 50 מטר בתוך מבנה ו 300 מטר מחוץ למבנה 	
מסך צבעוני "128x160p , 1.8 הכולל ממשק משתמש אינטואיטיבי 	
פונקציית אזעקה 	
	 )BT משך זמן דיבור – עד 28 שעות )עד 18 שעות עם פונקציית
	 )BT משך זמן המתנה – 360 שעות )200 שעות עם פונקציית
נעילת מקשים, לוח מקשים מואר 	
עד 2 שיחות בו זמנית 	
9 סוגי צלצול, שומר מסך 	
דיבורית בדופלקס מלא 	
	  OTA )Over-the-Air( שדרוג

SIP DECT W59R
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IP DECT – RT30Cordless DECT Phone

מאפיינים עיקריים
	 DECT CAT-iq 2.0 תואם
	 HD תומך בשיחות קוליות באיכות
	 W60B תומך בפעולה מול יחידת הבסיס מדגם
תמיכה בחיבור של עד 6 מגדילי טווח לתחנת בסיס 	
תמיכה בהתחברות אוטומטית 	
תמיכה בחיבור כוכב )עד 6 מגדילי טווח( 	
תמיכה בשרשור )עד 2 מגדילי טווח לכל שרשור( 	
	 LED תצוגת מצב מסוג
אפשרות התקנה על הקיר 	

DECT מגדיל טווח

מגדיל הטווח RT30 Yealink DECT מעוצב בצורה מרשימה ומשדרג את טווח קליטת הרדיו.
הוא מאבטח את החיבור עם יחידת הבסיס ומספק תקשורת ללא כל דאגות כאשר אתה בתנועה.

02 03

תצוגת מצב
LED מסוג

אפשרות התקנה
על הקיר

שיחות קוליות
HD באיכות

01

910



Cordless DECT PhoneDECT Multi-Cell base station – W80B

מאפיינים עיקריים
טווח פעולה של עד 50 מטר בתוך מבנה ו 300 מטר 	

מחוץ למבנה   
עד 100 שיחות בו זמנית 	
עד 30 יחידות בסיס 	
עד 100 שפופרות 	

DECT )W56H or W53H or CP930W(      
	 SIP עד 100 חשבונות
עד 2 שיחות בו זמנית לשפופרת 	
	 Opus Audio Codec תמיכה ב
תמיכה ספר טלפונים מקומי )100 רשומות לשפופרת(,   	

LDAP/XML ,מרוחק       
	 PoE )Class 1 תמיכה ב ,RJ45( יציאת רשת אחת
	 DECT CAT-iq2.0 תואם
	 OTA )Over-the-Air( סנכרון
אפשרות תלייה על הקיר 	

02 03 04

עד 30
 יחידות בסיס

תמיכה
Opus Audio Codec ב 

עד 100
שיחות בו זמנית

עד 100
SIP חשבונות

01

Yealink W80B הנו פתרון טלפוניה אלחוטי רב תאי המבוסס על טכנולוגיית DECT המיועד לארגונים הנדרשים בכיסוי 
אלחוטי נרחב כגון מחסנים, מלונות, חנויות, משרדים ועוד.
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