Gigaset SL450
Perfektní telefon









bezšňůrový telefon s kompaktním sluchátkem, sluchátko
s hliníkovým rámem
velký barevný TFT displej (2,4“)
extra velký adresář až na 500 záznamů (vCard), každý na 3
telefonní čísla
excelentní akustika s audio profily, které lze rychle
nastavit pomocí funkčních kláves
Bluetooth® 2.0 a micro-USB pro synchronizaci dat s PC
režim handsfree ve vynikající, plně duplexní kvalitě
připojení náhlavní soupravy pomocí Bluetooth® 2.0 nebo
kabelu
zobrazení hovoru s obrázkem (Picture CLIP)

Kvalita zvuku










pohodlný režim handsfree v plně duplexní
kvalitě
- se samostatným reproduktorem ve sluchátku
- a 4 handsfree profily pro optimální adaptaci
akustiky
nastavitelné audio profily pro optimální
adaptaci akustiky na lokální situaci s vlastním
profilovým tlačítkem
vynikající kvalita zvuku (HDSPTM – High
Definition Sound Performance) pro VoIP
hovory
vyzváněcí tóny nastavitelné v pěti fázích
2,5mm konektor pro připojení náhlavní
soupravy (mono)
Bluetooth® 2.0 pro připojení náhlavní
soupravy (režim handsfree a handsfree profily)

Adresář a funkce
vytáčení










adresář až na 500 záznamů (vCard): jméno,
příjmení, 3 telefonní čísla, e-mail, narozeniny,
VIP melodie, fotografie pro Picture CLIP
vyhledávání podle příjmení nebo jména
přenos záznamů vCard na mobilní telefon / PC
přes Bluetooth® 2.0 nebo micro-USB
příprava vytáčení (zadání čísla před zahájením
samotného vytáčení) s možností opravy
opětovné vytáčení posledních 20 čísel
automatické opětovné vytáčení
programovatelné klávesy rychlé volby (klávesy
2–9)
proces vytáčení: tónová volba (DTMF), pulzní
volba (DP)



klávesa vytáčení (programovatelná doba flash)

Displej











velký, podsvícený barevný TFT displej
50 x 38 mm (V x Š), úhlopříčka 63 mm (2,4“)
65.000 barev, 8 řádků, 240 x 320 pixelů
podsvícení / nastavitelné barevné schéma
displeje
- černé pozadí
- zářivé pozadí
velký nastavitelný font pro seznamy volajících
a adresář
displej / spořič displeje
- analogové nebo digitální hodiny
- osobní obrázky
- prezentace s osobními obrázky
v režimu spánku
- zobrazení data a času
- zobrazení síly signálu a stavu nabití baterie
- displejové klávesy pro rychlou volbu funkcí
během hovoru: zobrazení doby trvání hovoru

Zobrazení a
signalizace hovoru








telefonním číslem nebo jménem (CLIP / CNIP)
obrázkem volajícího (Picture CLIP)
blikající klávesou na sluchátku a barevnou
animací hovoru
individuálním vyzváněcím tónem
- 22 melodií na sluchátku
- 5 úrovní hlasitosti / VYPNUTO / nastavitelné
crescendo
stahovatelné obrázky a vyzváněcí melodie pro
sluchátko (např. *.bmp, *.mp3)
individuální vyzváněcí tóny pro externí /
interní volání
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režim den / noc: časovaná deaktivace
vyzvánění s výjimkou VIP kontaktů
potlačení anonymních hovorů: hovory bez čísla
CLIP jsou zobrazeny pouze vizuálně nebo
blokovány
blokovací seznam na 15 čísel, možnost
nastavení „Nevyzvánět“; pouze vizuální
indikace hovoru nebo blokování hovoru

Klávesnice












vysoce kvalitní podsvícená klávesnice
podsvícení kláves lze zapnout a vypnout
2 nastavitelné displejové klávesy pro rychlý
přístup k často používaným funkcím
5směrná navigační klávesa
klávesa Přijmout a handsfree během hovoru
bliká, v režimu handsfree se rozsvítí (zeleně)
klávesa Ukončit / zapnout / vypnout (rozsvítí
se červeně)
podsvícená klávesa hovoru / handsfree
klávesa pro nastavení audio profilů
zámek klávesnice zapnutí / vypnutí přes
klávesu #
nastavitelný automatický zámek klávesnice
klávesa vytáčení (programovatelná doba flash)




Požadavky na systém: operační systém Windows
Vista (32 bit a 64 bit), Windows 7 (32 bit a 64 bit),
Windows 8/8.1 (32 bit a 64 bit) a Microsoft
Internet Explorer 5.5 nebo novější nebo Mac OS X
10.10 Yosemite, 10.9, 10.8, 10.7

Další funkce






Menu










pohodlné provázení menu v různých jazycích
(D, GB, F, I, E, P, TR atd.)
snadné ovládání pomocí barevných ikon,
textového menu a displejových kláves
zobrazení textu v různých barvách

Funkce textových
zpráv







automatická registrace v SMS centru
(přednastavené „AnnyWay“ Materna a TCOM)
odesílání textových zpráv až o 612 znaků
paměť na 50 SMS
odesílání textových zpráv na e-mailovou
adresu
převzetí telefonních čísel (vCard) v adresáři
z textových zpráv

Připojení PC
Připojení k PC přes datový kabel prostřednictvím
micro-USB na sluchátku (kabel není součástí balení)
nebo přes Bluetooth® 2.0
Software zdarma: Gigaset QuickSync pro
Microsoft® nebo Mac
 synchronizace adresáře s MS Outlook a MAC
 media pool:

- pro ukládání obrázků pro Picture CLIP a
spořiče displeje (*.bmp, *.jpg, *.gif)
formáty: CLIP obrázky: 172 x 240 pixelů
spořič displeje: 240 x 320 pixelů
- melodie / zvuky pro osobní vyzvánění
(*.wma, *.mp3, *.wav)
- kapacita paměti pro obrázky / melodie: 3 MB
rozhraní CTI: vytáčení / zobrazení hovoru na
PC v MS Outlook
synchronizace cloudu s Google






plug-and-play – velmi snadná instalace:
rozbalte, zapojte a volejte (sluchátko
registrováno ex works)
kalendář s měsíčním přehledem a organizérem
na 30 schůzek s textem a samostatným
vyzváněcím tónem
připomínka narozenin pro každý záznam
v adresáři
funkce budíku s nastavitelnou melodií a
opakovaným buzením
dětská chůvička s funkcí interkomu
- na externí přístroj, např. mobilní telefon
- na interní přístroj, např. další sluchátko
funkce přímého hovoru (dětský hovor): výběr
telefonního čísla stisknutím jakékoli klávesy
upravitelný název sluchátka
podpora funkcí síťového výkonu, např.
přesměrování hovoru, čekání hovoru atd.
varovný tón, pokud se uživatel dostane mimo
dosah systému

Funkce při používání
více sluchátek









bezplatné interní hovory
2 hovory zároveň (1 externí a 1 interní mezi 2
sluchátky)
přenos adresáře mezi sluchátky
interní volání na všechna nebo vybraná
sluchátka
přesměrování hovoru na jiné sluchátko
s funkcí vytáčení / zpětného hovoru
3stranná konference (1 externí a 2 interní
účastníci)
přepnutí na externí hovor (nastavitelné)
simultánní vyzvánění všech sluchátek u
externích hovorů
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ECO DECT






automatické snížení vysílacího výkonu
v závislosti na vzdálenosti mezi sluchátkem a
základnou
bez radiace v pohotovostním režimu, i když se
používá několik sluchátek, pokud všechna
přihlášená sluchátka podporují ECO DECT
nízká spotřeba energie díky energeticky
úsporným plug-in adaptérům

Základna

Technická data
Konfigurace

Připojení
Použití
Standardy
Sluchátko +
nabíječka




přihlásit lze až 6 sluchátek
rozšíření vysílacího dosahu
pomocí repeateru Gigaset
1 připojení přes pevnou síť (a/b
analog)
Hlavní přípojka / telekomunikační
systém / router
DECT, GAP, HDSPTM, textové zprávy
přes pevnou síť, Bluetooth® 2.0
 pohotovostní doba: až 200 h
zhruba 47 h, je-li podsvícení
displeje konstantně aktivní
 doba hovorů: až 12 hodin
 baterie: 1x lithium-iontová
dobíjecí baterie

Obsah
balení

Barva
přístroje
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doba nabití: zhruba 3 h
dosah
- v budovách: až 50 m
- venku: až 300 m
 Rozměry sluchátka: 130 x 51 x
19 mm (V x Š x H)
 Hmotnost sluchátka: zhruba
104 g (včetně dobíjecí baterie)
 Rozměry nabíječky: 70 x 59 x 29
mm (V x Š x H)
 Hmotnost nabíječky: 130 g
(včetně plug-in adaptéru
 napájení: 230 V plug-in adaptér
 rozměry: 117 x 115 x 47 mm (V
x Š x H)
 hmotnost: zhruba 166 g (včetně
adaptéru)
 základna je vhodná
k připevnění na stěnu
 1 základna Gigaset Box 100
 1 sluchátko Gigaset SL450H
 1 nabíječka pro sluchátko
 1 plug-in adaptér pro základnu
 1 plug-in adaptér pro nabíječku
 1 telefonní kabel
 1 lithium-iontová dobíjecí
baterie (750 mAh)
 1 kryt baterie
 1 spona na opasek
 1 provozní pokyny
platinová / černá

