Kurumsal Taşınabilir Wi-Fi Telefon
WP820

WP820, perakende, lojistik, medikal ve güvenlik de dahil olmak üzere çeşitli kuruluşlara ve dikey pazar
uygulamalarına uygun olacak şekilde tasarlanmış taşınabilir bir Wi-Fi telefondur. Bu güçlü, taşınabilir Wi-Fi telefon,
entegre çift bantlı 802.11a/b/g/n Wi-Fi desteği, gelişmiş anten tasarımı ile dolaşım desteği ve kulaklıklarla ve
mobil cihazları eşleştirmek için entegre Bluetooth ile donatılmıştır. 7,5 saatlik konuşma süresi çift mikrofonlu ve
HD ses eklemesiyle WP820, tüm taşınabilir telefon ihtiyaçlarına uygun özellikler, mobilite ve dayanıklılığın güçlü
kombinasyonu ile donatılmıştır.

Verimli anten tasarımı
ve gelişmiş dolaşım
desteğine sahip çift
bantlı Wi-Fi

Kulaklıkları ve mobil
cihazları senkronize
etmek için Bluetooth
(kişiler ve arama
aktarma)

AEC ve Ses Kalkanı
Teknolojisi ile HD
ses ve çift mikrofon
tasarımı

Şarj edilebilir 1500mAh
pil, 7,5 saat konuşma
süresi, 150 saat bekleme
süresi

Bas konuş, panik ve
diğer ilgili fonksiyonlar
için ivme ölçer ve
yapılandırılabilir
düğme

Mikro USB portu ve
3,5 mm kulaklık jakı

2 SIP hesabı,
2 hat

Telefonun ekranına/
tuşlarına uygun özel
Android* uygulamalarını
destekler
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Protokol/Standartlar
Ses Kodekleri ve Özellikleri

SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A kaydı, SRV,
NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
G.711µ/a, G.729A/B, G.722 (geniş bant), iLBC, Opus, bant içi ve bant dışı DTMF(ses
içi, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS

Wi-Fi Evet, entegre çift bantlı Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4GHz ve 5GHz)
Wi-Fi Şifreleme WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise
Grafik 2.4 inç (240x320) TFT renkli LCD
3 yazılım tuşu, arama, kapatma, hoparlör, telefon defteri, arkadan ışıklandırmalı tuş
Çevre Birimleri takımı, yakınlık
sensörü, hızlanma, titreşim motoru, ses düzeyi düğmesi ve navigasyon tuşları
Bas Konuş Bas konuş, panik araması ve diğer ilgili fonksiyonlar için kişiselleştirilebilir düğme
Bluetooth Evet, Bluetooth 4.2
Yardımcı Portlar 3,5 mm kulaklık jakı, şarj için Mikro USB portu, çift mikrofonlu çift renkli LED
Bekletme, aktarma, ileri, 3 yönlü konferans, indirilebilir telefon defteri (XML, LDAP,
1000 kayda kadar) bekleyen arama, arama kaydı (100 kayda kadar), telefon açıkken
Telefon otomatik çevirme, otomatik cevaplama, çevirmek için tıkla, esnek arama planı, hot
desking, kişiselleştirilmiş müzikli zil sesleri ve beklemede müzik, sunucu yedekliliği
ve yük devretme, bas konuş
İşletim Sistemi

Android 7.0, telefonun ekranına/tuş takımına uygun özel Android uygulamalarını
destekler
*Android uygulamalarının kullanımı sırasında sınırlamalar olabilir. Dokunmatik ekran yok, sadece küçük LCD
320x240 ekranda fiziksel tuş taraması.

Kullanıcı ve yönetici düzeyinde şifreler, MD5 ve MD5 oturum bazlı kimlik doğruGüvenlik lama, 256 bit AES tabanlı güvenli yapılandırma dosyası, SRTP, TLS, 802.1x medya
erişim kontrolü
HD Ses

Evet, geniş bant ses destekli ahizede ve hoparlörde
HAC desteği

QoS 802.11e (WMM) ve Katman 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
Çok dilli

İngilizce, Arapça, Çince, Çekçe, Hollandaca, Almanca, Fransızca, İbranice,
İtalyanca, Japonca, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, Türkçe ve daha fazlası

TFTP/HTTP/HTTPS üzerinden Ürün Bilgisi Güncellemesi, TR-069 veya şifreli XML
Yükseltme/Yapılandırma yapılandırma dosyası kullanarak toplu yapılandırma,
manüel yükleme, USB yükseltme
Evrensel güç adaptörü dahildir
Güç ve Yeşil Enerji Verimliliği Giriş: 100-240VAC; Çıkış: +5VDC, 1A (5W)
1500mA Li-ion pil, 150 saat bekleme süresi ve 7,5 saat konuşma süresi
Fiziksel

Sıcaklık ve Nem
Paket İçeriği

Kulaklık boyutları: 168,5 x 52.5 x 21,8mm
Şarj yuvası boyutları: 76 x 73 x 81mm
Ahize ağırlığı: 161g
Ahize paket ağırlığı (QIG hariç): 456g
Çalışma Sıcaklığı: 0ºC ila 45ºC; Çalışma Nemi %10-90 (yoğuşmasız)
Saklama Sıcaklığı: -20ºC ila 60ºC; Saklama Nemi: %10-90 (yoğuşmasız)
Ahize ünitesi, evrensel güç kaynağı, şarj yuvası, tutturma klipsi, 1 Li-ion pil, Hızlı
Başlangıç Kılavuzu

Dayanıklılık 1,2 metre yükseklikten düşmeye dayanıklı
Uyum FCC, CE, RCM, EAC
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