Module bàn phím mở rộng
GBX20
GBX20 là bàn phím mở rộng giúp bổ sung thêm chức năng và tính linh hoạt, sử dụng kết hợp với điện thoại
GRP2615 và điện thoại IP video GXV3350. Được thiết kế với màn hình LCD 272x480, 20 phím trạng thái cung
cấp tối đa 40 địa chỉ liên hệ trên mỗi module, hỗ trợ tối đa 160 địa chỉ liên lạc khi kết nối với 4 module. GBX20
hỗ trợ một loạt các tính năng gọi nâng cao bao gồm BLF, call park/pick-up, quay số nhanh, presence, liên lạc
nội bộ, chuyển / chuyển tiếp hội nghị âm thanh và hơn thế nữa. Là giải pháp lý tưởng cho các doanh nghiệp và
nhân viên lễ tân quản lý khối lượng cuộc gọi lớn, GBX20 đảm bảo năng suất tối đa bằng cách giám sát và điều
phối các cuộc gọi đến một cách hiệu quả.

Line
Tương thích với điện thoại IP
Grandstream
Màn hình hiển thị
Hỗ trợ tính năng
Nguồn cấp
Nâng cấp chương trình
Kích thước và trọng lượng

20 line trên mỗi trang (mỗi module bao gồm 2 trang, tối đa 40 line trên mỗi module
Lên tới 160 line khi kết nối daisy-chain với 4 module
GRP2615 và GXV3350
Màn hình màu LCD TFT 4.3 inch (272x480)
GUI local: xuất hiện nhiều line/ cuộc gọi
Nếu sử dụng 1 GBX20 duy nhất thì GBX20 được cấp nguồn qua điện thoại chủ (GRP2615 hoặc
GXV3350); Khi sử dụng 2 GBX20 trở lên cần sử dụng nguồn PSU 12V/1A đi kèm
Firmware của GBX20 được nâng cấp bằng cách tải xuống trực tiếp qua mạng thông qua kết
nối mạng của điện thoại chủ (GRP2615 hoặc GXV3350) và thiết lập nâng cấp chương trình.
Kích thước: 210mm*124mm*33.5mm; Trọng lượng tiêu chuẩn: 360g; Đóng gói: 700g

Nhiệt độ và độ ẩm

Hoạt động: 0°C tới 40°C
Lưu trữ: -10°C tới 60°C
Độ ẩm: 10% tới 90% Không ngưng tụ

Nội dung đóng gói

Bàn phím mở rộng GBX20, chân đế, tấm kết nối bảng mở rộng, vít, cáp USB,
hướng dẫn cài đặt nhanh, bộ nguồn 12V/1A

Compliance

FCC: Part 15 Class B
IC: ICES-003
CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1
RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 62368.1
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