Gigaset S850 S850H
• Barevný TFT displej s moderním uživatelským rozhraním
• Bluetooth® a Micro USB
• Vynikající audio výkon (HD Voice)
• Audio profily včetně dedikované klávesy audio profilů
• Adresář až na 500 záznamů vCard

Rozhraní:
a/b (analog)
Implementace: PSTN/PBX
Standardy:
DECT, GAP
Konfigurace:
připojení 1 externí linky
Systém:
bezšňůrový telefon až se 6 sluchátky

Kvalita zvuku
• Sluchátko s podporou HDSPTM 1), 2)
• Sluchátko splňuje audio požadavky CAT-iq 2.0 (HD voice)
• Handsfree hovory s vynikající kvalitou zvuku
• Postranní klávesy pro rychlé nastavení hlasitosti
• 22 volitelných vyzváněcích tónů s 5 úrovněmi hlasitosti a crescendem a zapnutím/vypnutím přes klávesu * (dlouhé
stisknutí)
• Volitelné audio profily (hlasitý, klidný, osobní)
• Varovný tón – dosah (sluchátko mimo dosah)
• Funkce ztišení
• Výstražný tón (pro potvrzení kláves a nízký stav nabití baterie)
• Výstup melodie vyzvánění přes handsfree reproduktor

Pohodlí - zásadní funkce telefonování
Dosah
• Dosah uvnitř: až 50 metrů
• Dosah venku: až 300 metrů
Provozní doba
• Doba hovorů: až 12 hodin
• Pohotovostní doba: až 300 hodin
Adresář a vytáčení
• Adresář až na 500 záznamů vCard (jméno a příjmení, 3 čísla, e-mail, připomínka data, VIP melodie, obrázek CLIP)
• Přenos adresáře mezi sluchátky a mezi sluchátkem a PC/mobilním telefonem (přes Bluetooth® nebo Micro USB)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indikace jména pro seznam příchozích/odchozích/zmeškaných hovorů a seznam opětovného vytáčení
Funkce automatického opětovného vytáčení
Rychlá volba pomocí kláves 2–9
Příprava vytáčení s extra velkými číslicemi a možností opravy
Vytáčení: DTMF, pulsní, Flash (programovatelné)
Opětovné vytáčení 20 posledních čísel
Podpora místních předvoleb
Přímý přístup k odchozí lince přes klávesu Vypnout (dlouhé stisknutí)
3 samostatné seznamy hovorů (zmeškané/příchozí/odchozí), každý s 20 záznamy (s CLIP/CNIP a časem/datem)
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Příjem hovorů
• Zobrazení indikace volajícího přes CLIP a CNIP2)
• 22 volitelných vyzváněcích melodií (výstup přes handsfree reproduktor na sluchátku)
• Individuální vyzváněcí melodie pro VIP záznamy a pro interní hovory
Blokování/řízení hovorů:
• Časově řízení ztišení hovorů (nastavení se netýká VIP volajících)
• Ochrana před anonymními hovory (blokování nebo ztišení)
• Černý seznam (15 čísel)
Zmeškané hovory
• Signalizace na displeji a přes podsvícenou klávesu zpráv
• Pohodlný přístup k seznamu zmeškaných hovorů přes dedikovanou podsvícenou klávesu zpráv
• Seznam zobrazující až 20 zmeškaných hovorů s indikací volajícího a časem 2) (CLIP/CNIP – závisí na základně a službě
sítě)
• Přímé vytáčení ze seznamu zmeškaných hovorů
Konektivita (S850H)
• PC rozhraní (software Gigaset QuickSync) přes Micro USB (datový kabel není součástí balení) nebo Bluetooth® (sériový
profil)
• Přenos záznamů z adresáře programu Microsoft Outlook
• Nahrávání obrázků z PC (pro obrázek CLIP, spořič displeje a projekci obrázků)
• Bluetooth® ve sluchátku (handsfree a profil náhlavní soupravy pro transfer vCard, např. z mobilního telefonu
nebo na něj)
• Bluetooth® ve sluchátko pro spojení s náhlavními soupravami Bluetooth®
• 2,5mm konektor pro použití šňůrových náhlavních souprav

Další všeobecné funkce
• Plug & Play (vybalte a připojte telefon a volejte)
• Organizér s kalendářem a funkcí připomínky
• Základnu a nabíječku pro sluchátko lze připevnit na stěnu
• Podpora signalizace hovoru v hlasitých prostředích
• Nabíjení možné i v režimu vypnutí
• Budík s volitelnou melodií vyzvánění a funkcí opětovného buzení – synchronizace hodin pomocí informace CLIP (funkce
závisí na zemi 2)
• Funkce data a času jsou chráněny před výpadkem proudu
• Dětská chůvička / monitoring místnosti s obousměrnou komunikací
• Ochrana před poškrábáním pomocí speciální vrstvy (povrch produktu)

Funkce displeje a menu
Displej
• Podsvícený grafický 1,8“ barevný TFT displej, 128 x 160 pixelů, 8 řádků, 65.000 barev
• Volitelné pozadí displeje (černé nebo bílé)
Pohotovostní režim
• Analogové hodiny s datem jako spořič displeje
• Osobní spořič displeje (možnost projekce obrázků)
• Personalizace pomocí dalších spořičů displeje ke stažení
V nečinnosti
• Zobrazení data a času
• Zobrazení stavu nabití baterie a síly signálu /režimu ECO
• Zobrazení nových zpráv
• Programovatelné funkční klávesy pro rychlý přístup k různým funkcím
Během hovoru
• Zobrazení doby hovoru
Menu
• Intuitivní moderní uživatelské rozhraní/menu pro snadné ovládání v několika
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jazycích (odlišné podle geografického regionu)
• Pohodlné hlavní menu s 9 ikonami a funkčními klávesami
• Snadné ovládání pomocí textového menu a funkčních kláves
• Volitelná barevná schémata pro text na displeji

Funkce klávesnice
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vysoce kvalitní klávesnice (podsvícená a odolná proti poškrábání)
Klávesa čekající zprávy s blikající LED
Podsvícená (zeleně) klávesa odeslat/přijmout hovor (včetně funkce handsfree)
5směrná navigační klávesa s tlačítkem uprostřed (včetně funkce ztišení)
12 číselných kláves
2 funkční klávesy (lze zvolit individuálně)
Ochrana klávesnice zapnutí/vypnutí přes klávesu # (dlouhé stisknutí)
Zapnutí/vypnutí vyzváněcích tónů přes klávesu * (dlouhé stisknutí)
Klávesa Flash (R)
Klávesa audio profilů pro rychlou adaptaci na okolní prostředí (hlasité/klidné/osobní)
Postranní klávesy pro nastavení hlasitosti

Funkce zpráv (SMS)2)
• Snadné nastavení SMS včetně registrace
• Odesílání/příjem SMS o délce až 612 znaků

ECO DECT
• Až o 60 % nižší spotřeba energie díky energeticky úspornému napájení
• Snížení vysílacího výkonu téměř na nulu, je-li sluchátko v základně (pouze s 1 přihlášeným sluchátkem)
• Režim ECO – manuální snížení vysílacího výkonu základny a všech přihlášených sluchátek
• Režim ECO Plus3) – je-li sluchátko v nečinnosti nebo se nabíjí a podporují-li všechna přihlášená sluchátka režim ECO
Plus
• Variabilní snížení vysílacího výkonu v závislosti na vzdálenosti mezi sluchátkem a základnou (pouze sluchátko)

Příslušenství
Pro systém S850
• Sluchátka Gigaset: C430H, C530H, C620H, CL540H, E630H, S850H, SL400H a sluchátka typu DCF: SL910H, SL930H
• Spona pro handsfree Gigaset L410
• Gigaset Repeater, Gigaset Repeater 2.0
Pro systém S850 a balíček sluchátek S850H
• Šňůrová náhlavní souprava přes 2,5mm konektor (volitelné příslušenství, není součástí balení)
• Náhlavní souprava Bluetooth® (volitelné příslušenství, není součástí balení)

Funkce s více než 1 sluchátkem (na systému S850)
•
•
•
•
•
•
•

Interní hovory mezi sluchátky zdarma
2 hovory zároveň (1 externí, 1 interní)
3stranná konference (1 externí/2 interní účastníci)
Přenos adresáře mezi sluchátky
Vyzvánění interních hovorů na sluchátcích lze zvolit (všechna sluchátka, nebo jen 1 vybrané sluchátko)
Interní transfer externích hovorů na jiné sluchátko s předchozí konzultací
Hromadné vyzvánění při příchozích externích hovorech

Funkce operátora pevné sítě
• Podpora funkcí operátora přes klávesy Flash (R), * a #
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Technická data
Sluchátko
• Pohotovostní doba: až 300 hodin
• Doba hovorů: až12 hodin
• Baterie: 2x AAA NiMH
• Doba nabíjení: ~ 7,5 hodiny
• Dosah uvnitř: až 50 metrů
• Dosah venku: až 300 metrů
• Hmotnost: 114 g (včetně baterií)
• Rozměry: 151 mm x 49 mm x 26 mm
Základna
• Energeticky úsporné střídavé napájení 230 V
• Lze připevnit na stěnu
• Klávesa pro paging
• Připojení až 6 sluchátek
• Hmotnost: 96 g
• Rozměry: 116,4 mm x 96,4 mm x 62,5 mm
Externí nabíječka
• Prezentační design, leskle černá přední část
• Hmotnost: 43 g (včetně napájecí jednotky)
• Rozměry: 40 mm x 81 mm x 80 mm
Obsah balení S850 (systém)
• 1x sluchátko (S850H)
• 1x spona za opasek
• 2x AAA NiMH baterie
• 1x základna
• 1x telefonní šňůra
• 1x napájecí jednotka
• 1x uživatelská příručka
Obsah balení S850H (balíček sluchátek)
• 1x sluchátko (S850H)
• 1x spona za opasek
• 1x externí nabíječka (včetně napájecí jednotky)
• 2x AAA NiMH baterie
• 1x uživatelská příručka
Barva sluchátka
• platinová/černá

1)
2)
3)

Podpora High Definition Sound Performance TM (HDSP) na VoIP základnách a za bránami s integrovaným DECT
Závisí na zemi/síti/operátorovi
Je-li sluchátko v nečinnosti nebo se nabíjí a podporují-li všechna přihlášená sluchátka režim ECO Plus
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