Điện thoại IP Wiﬁ không dây
WP810
WP810 là điện thoại IP không dây Wiﬁ được thiết kế để phù hợp với nhiều loại hình doanh nghiệp và ngành
nghề bao gồm bán lẻ, hậu cần, y tế và bảo mật. Được trang bị wiﬁ băng tần kép 802.11a/b/g/n/ac, thiết kế
anten tiên tiến hỗ trợ chuyển vùng thông minh. Pin sạc cao cấp cho thời gian đàm thoại lên tới 6 giờ, 2 mic
với âm thanh HD, WP810 mang đến một lựa chọn hợp lý bằng cách kết hợp của các tính năng, di chuyển linh
hoạt và độ bền, phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng điện thoại không dây.

Wi-Fi băng tần kép với thiết kế
anten hiệu quả và hỗ trợ chuyển
vùng tiên tiến

2 tài khoản SIP, 2 line

Âm thanh HD & 2 MIC được thiết
kế với công nghệ AEC và chống ồn
tiên tiến

Pin sạc 1500mAh, thời gian đàm
thoại 6 giờ, 120 giờ chờ

Cho phép cấu hình nút push-totalk (PTT) để sử dụng chức năng
bộ đàm

Cổng micro USB và giắc cắm tai nghe
3,5 mm
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Giao thức/ Tiêu chuẩn
Mã hóa và giải mã âm thanh
Wi-Fi
Mã hóa Wi-Fi
Màn hình đồ họa
Giao diện bên ngoài
Push-to-Talk (PTT)
Cổng kết nối

SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV,
NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
Hỗ trợ G.711µ/a, G.729A/B, G.722 (băng rộng), iLBC, Opus, trong băng và ngoài băng
DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS
Có, tích hợp Wi-Fi băng tần kép 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz & 5GHz)
WEP, WPA/WPA2, WPA doanh nghiệp
Màn hình màu LCD TFT 1.8 inch (128x160)
2 phím mềm, quay số, gác máy, loa ngoài, danh bạ, bàn phím có đèn nền, cảm biến tiệm
cận, chế độ rung, nút âm lượng và các phím điều hướng
Tùy chỉnh chức năng bộ đàm ấn để nói (push-to-talk)
Jack cắm tai nghe 3,5 mm, cổng sạc Micro USB, 2 MIC, đèn LED MWI hai màu

Tính năng điện thoại

Giữ, chuyển, chuyển tiếp cuộc gọi, hội nghị âm thanh 3 bên, cuộc gọi chờ, nhật ký cuộc gọi
(lên tới 100 cuộc), tự động quay số nhanh, trả lời tự động, gói quay số linh hoạt, cài đặt nhạc
chuông cá nhân , dự phòng máy chủ và dự phòng lỗi,push to talk

Bảo mật

Sử dụng mật khẩu cấp người dùng và quản trị viên, xác thực dựa trên MD5 và MD5-sess, tệp
cấu hình được mã hóa AES 256-bit, SRTP, TLS, kiểm soát truy cập đa phương tiện 802.1x

Âm thanh HD
QoS
Ngôn ngữ
Nâng cấp chương trình
Nguồn cấp

Kích thước và trọng lượng

Có, cả ở loa trong và loa ngoài, hỗ trợ âm thanh băng rộng,
hỗ trợ HAC
802.11e (WMM) và lớp 3 (ToS, DiﬀServ, MPLS) QoS
Tiếng Anh, Trung, Đức, Pháp, Ý, Bồ Đào Nha, Nga, Tây Ban Nha, v.v.
Nâng cấp chương trình qua TFTP / HTTP / HTTPS, nâng cấp hàng loạt bằng cách sử dụng tệp
cấu hình XML được mã hóa, tải lên thủ công
Nguồn cấp bao gồm:
Đầu vào: 100-240VAC; Đầu ra: +5VDC, 1A (5W)
Pin Li-ion 1500mA Li-ion, thời gian đàm thoại 6h, thời gian chờ 120h
Kích thước máy: 158.5 x 50 x 22.5mm
Kích thước đế sạc: 81.15 x 75.89 x 36.36mm
Trọng lượng điện thoại: 120g
Trọng lượng đóng gói thiết bị cầm tay (không bao gồm QIG): 340g

Nhiệt độ và độ ẩm

Nhiệt độ hoạt động: 0ºC tới 45ºC; Độ ẩm hoạt động: 10-90% (không ngưng tụ)
Nhiệt độ lưu trữ: -20ºC tới 60ºC; Độ ẩm lưu trữ: 10%-90% (không ngưng tụ)

Nội dung đóng gói

Thiết bị cầm tay, nguồn, đế sạc, đai đep, 1 pin Li-ion,
hướng dẫn nhanh

Chứng chỉ

FCC, CE, RCM, IC
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