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 F24Pگوشی تحت شبکه سیتکو مدل 

ماه گارانتی سیتکو،  18محکم طراحی شده است و دارای و  ، شیکفوق العاده زیبا بصورتاین گوشی 

 BLFدکمه های هوشمند  رنگی، نمایش نرم افزار هوشمند، صفحهمهلت تست و عودت کاال، روز  15

بصورت  POE با پشتیبانی ازبوده و  HDالین مستقل و کیفیت صدای  چهار با قابلیت اسکرول،

 قابل استفاده می باشد.رومیزی و دیواری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات عمومی:

 و اکانت الین چهار SIP 

  کلیدهای صفحه نمایش دو صفحه نمایش: صفحه نمایش اصلی وBLF 

  کلید های هوشمندBLF  یاDSS Keys 

  صدای کیفیتHD 

  پشتیبانی ازPOE 

 پشتیبانی از آداپتور 

  پشتیبانی از هندست(HS)  هندزفری /(HF)  هدست /(HP)  پشتیبانی از /EHS  برای

 Plantronicsهدست های 

 قابل استفاده بصورت دیواری و رومیزی 

  ظاهری مستحکم و زیبا، بسیار اقتصادی و سازگار با محیط زیست 
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  دارای گواهینامه های استاندارد صنعتیCE / FCC 

 امکانات ارتباطی:

 ایجاد تماس / پاسخ به تماس / رد تماس 

 فعالسازی و غیرفعالسازی سکوت برای میکروفون 

 نگه داشتن و بازگشت به تماس 

 انتظار تماس 

 شماره گیری سریع 

 مخابره یا اینترکام 

 نمایش شماره تلفن یا کالر آیدی 

  همیشه/ هنگام اشغالی/ در صورت عدم پاسخگویی(انتقال تماس( 

 انتقال مکالمه بصورت مستقیم یا با هماهنگی 

  بسته به تنظیمات سرور یاگرفتن تماس،پارک تماس 

 تکرار و شماره گیری مجدد 

  بصورت مستقل برای هر الین "مزاحم نشوید"وضعیت 

 پاسخگویی خودکار برای هر الین 

  (سرور از طرف نیپشتیبا)در صورت پیغام صوتی نمایش 

  طرفه 3کنفرانس 

 هات الین 

 هات دسکینگ 

 امکانات گوشی:

  ورودی 500دفترچه تلفن هوشمند با 

  ارتباط با دفترچه تلفن از راه دور از طریقLDAP  یاXML 

 فیلتر شماره مخاطب بصورت هوشمند 

  الگ ورودی، خروجی و تماس از دست رفته 100الگ تماس ها شامل 

  چک نشده پیغام صوتینمایشگر (VMWI) 

 کلیدهای نرم افزاری با قابلیت برنامه ریزی و تنظیم 

 شبکه ازطریق همگام سازی زمان 

  ارسال گزارشات بر روی سرور از طریقAction URL 

http://www.cytco.net/


 

 

 021-42509تلفن:   3، طبقه اول، واحد 2تهران، ولیعصر، باالتر از ساعی، ایستگاه سی و دوم، بن بست چمن، پالک 

www.cytco.net    sales@cytco.net 

  دریافت اطالعات از سرور از طریقActive URI 

 پروتکل ها:

• SIP2.0 over UDP/TCP/TLS 

• RTP/RTCP/SRTP 

• STUN 

• DHCP 

• PPPoE 

• 802.1x 

• L2TP (Basic Unencrypted) 

• OpenVPN 

• SNTP 

• FTP/TFTP 

• HTTP/HTTPS 

• TR069 

 

 صدا:

  میکروفون و بلندگو با کیفیت صدایHD 

 ADC/DAC 16 کیلو هرتز 

  پشتیبانی از کدک هایG.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB  وG.722 

 اکو کنسلر اکوستیک فول دوبلکس (AEC) -  میلی ثانیه 96حالت هندزفری، طول کامل 

 تخمین نویز زمینه / کاهش نویز/  / یکنواخت سازی نویز تشخیص فعالیت صوتی 

 نامحسوس سازی و ترمیم پکت های از دست رفته 

  میلی ثانیه 300سازگاری داینامیک جیتر بافر تا 

  حالت هایDTMF : 

In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO 
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 شبکه:

• Physical: 10/100Mbps Ethernet, Dual Bridged Port for PC Bypass 

• IP Configuration: Static / DHCP / PPPoE 

• Network Access Control: 802.1x 

• VPN: L2TP (Basic Unencrypted) / OpenVPN 

• VLAN 

• QoS 

 توسعه و نگهداری:

  تنظیمات از طریق:دریافت خودکار 

 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP/OPT66/SIP PNP/TR069 

 پورتال مدیریت تحت وب 

 تحت وب یپکت ها 

 ایجاد فایل پشتیبانی یا بکاپ از تنظیمات 

  بروزرسانی نرم افزارامکان 

 الگ سیستم 

 مشخصات فیزیکی:

  اینچ 2.8با اندازه  240در  320صفحه نمایش رنگی 

  مربوط به کلیدهای نرم افزاریصفحه نمایش رنگی 

 شامل: دکمه 38 با صفحه کلید 

 کلید نرم افزاری 4

 کلید عملکرد 6

 کلید پیمایش 5

 کلید شماره گیری و تایپ متن 12

 کلید کنترل صدا و سکوت 3

 با چراغ سه رنگ نرم افزاریکلید  6

 کلید هندزفری و هدست 1

 کلید اسکرول 1

  یک دهنی هندستRJ9  با کیفیتHD  

 کابل استاندارد RJ9  برای اتصال دهنی 
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  یک بلندگوی نصب شده در بدنه با کیفیتHD (0~7 )کیلو هرتز 

  یک میکروفون نصب شده در بدنه با کیفیتHD (0~7 )کیلو هرتز 

  کابل شبکهCAT5 متر 1.5اندازه  با 

 2  پورتRJ9 یکی برای اتصال به دهنی و یکی برای هندزفری 

 2  پورت RJ45 تصال به شبکه و دیگری برای اتصال به کامپیوتریکی برای ا 

  :چیپ ست اصلیBroadcom 

 :آمپر 1ولت  5 برق ورودی 

  وات در حالت اوج مصرف 4.3وات در حالت بیکار تا  1.3مصرف برق تقریبی بین 

  درجه سانتی گراد 40دمای مناسب کاری بین صفر تا 

  درصد 65تا  10رطوبت مناسب کاری بین 

  رومیزی و دیواریپایه نگهدارنده 

 رنگ بدنه: مشکی 

 سانتی متر 6.5 =سانتی متر، ارتفاع 27 =سانتی متر، طول 27.5 =ابعاد بسته بندی: عرض 

 

 گارانتی و خدمات پس از فروش

 

هجده ماه گارانتی  -1  

(باشد مانده باقی فروش شرایط در بایست می کاال)  هفته مهلت تست و عودت کاال دو -2  

کاال در مدت زمان گارانتی به عهده شرکت سیتکو می باشدهزینه ارسال  -3  

ماه ضمانت قطعات تعمیری و تعویضی خارج از گارانتی 6 -4  

ارائه کاالی جایگزین زمان تعمیر دستگاه های معیوب -5  

پنج سال خدمات پس از فروش -6  

و یا اطالعات بیشتر لطفاً با ما در ارتباط باشید.  این محصولدر صورت تمایل و برای تست رایگان   
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