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Website: https://sangoma.dsg.com.vn/      

Tel: +84-28-9999-9996     |     Email: sm@dsg.com.vn
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6 Tài khoản SIP  
Hỗ trợ Wi-Fi & Bluetooth
Giữ cuộc gọi, tắt �ếng, DND
Chuyển �ếp cuộc gọi, cuộc gọi chờ, chuyển cuộc gọi 
Trường đèn bận (BLF)
Giữ và kết nối lại cuộc gọi ở máy khác
Nhạc chờ
Thư thoại
Cuộc gọi nặc danh hoặc từ chối
Báo �n nhắn chờ
Liên lạc, phân trang
Điều kiện thời gian
Hiện diện
Hàng đợi Agent
Hot-desking
Lưu lượng cuộc gọi
Liên hệ
Cuộc gọi chuyển �ếp
Phòng hội nghị
Trạng thái không làm phiền
Trạng thái điện thoại
Thư thoại kèm theo hình ảnh
Màn hình màu 4.3 inch ( 480 x  272 pixel) có hiển thị màu
Đèn LED cho cuộc gọi và �n nhắn chờ
Đèn LED chiếu sáng hai màu cho thông �n trạng thái dòng
ID người gọi với tên, số và ảnh
Hình nền
Kích thước vận chuyển 246mm (W) x 224mm (D) x 102mm (H)
Trọng lượng vận chuyển  1.27kgs (2.8lbs)
Có thể gắn lên tường
Đứng với 3 góc điều chỉnh
Gigabit Ethernet cổng kép
1 cổng tay cầm điện thoại RJ9 (4P4C)
Cấp nguồn qua mạng Ethernet (IEEE 802.3af) (PoE), class 2
1 cổng RJ12 EXT hỗ trợ tối đa 6 Mô đun Sangoma mở EXP100
Hỗ trợ công tắc móc điện tử (EHS) cho tai nghe không dây
Bộ đổi nguồn AC ngoài phổ biến (US, UK, EUR)
Đầu vào AC 100 ~ 240V
Đầu ra DC 5V / 1.2A
Bộ chuyển đổi tai nghe EHS
Mô đun mở rộng EXP100
Khung gắn tường
Tai nghe không dây DECT H10 / H20

Các �nh năng chung

Ứng dụng điện thoại

Hiển thị và chỉ báo

Các đặc �nh vật lý

Giao diện

Phụ kiện tuỳ chọn


