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Gigaset IP Phones
Part Number
GIG-DX800A

List Price €

Description
Gigaset DX800A All in one

285,00

De Gigaset DX800A all in one is het professionele multiline bureautoestel voor kleine ondernemingen
en kantoren aan huis. Van zijn comfortabel modern ontwerp tot het grote 3,5-inch TFT-kleurendisplay
beschikt dit draadgebonden toestel over een professionele uitstraling met een bijbehorende zakelijke
functionaliteit.
Multiline-bureautoestel: vast telefoonnet, ISDN en VoIP
3,5” TFT-kleurendisplay met intuïtieve gebruikersinterface
Maximaal 4 gelijktijdige gesprekken
Uit te breiden met meerdere DECT handsets (max. 6)
Uitstekende HD-audio voor interne en externe gesprekken
3 antwoordapparaten met lange opnametijden, 55 minuten in totaal
Groot telefoonboek voor maximaal 1000 vCards
Ondersteunt e-mailnotificatie (onderwerp, tijd & datum, begin van bericht)
Ondersteunt infodiensten (RSS-feeds, nieuws-topics, weerberichten, etc.)
GIG-PRO-DE900-IP

Gigaset DE900 IP PRO

299,95

De DE900 IP PRO is de premium IP-telefoon voor flexibele communicatie in kleine en middelgrote
ondernemingen. De DE900 IP PRO heeft een sierlijke en moderne vormgeving en beschikt over een
bekroonde gebruikersinterface. Naast geavanceerde exclusieve functies, unieke innovaties en Duitse
technologie van wereldklasse bent u met dit toestel verzekerd van ultieme connectiviteit, flexibiliteit en
overdraagbaarheid.
3,5”-TFT-kleurendisplay met bekroonde gebruikersinterface
Touchwheel voor snel bladeren door telefoonboek
Maximaal 12 SIP-accounts
Stijlvolle metallic afwerking
2 Poorts Gigabit Ethernet (10/100/1000) waarvan 1 met PoE
Uitstekend HD-geluid met HDSP™
Gigaset MobileOFFICE: uw eigen telefooninstellingen op USB
Headsetaansluiting: Bluetooth, DECT en draadgebonden
Professionele ‘zero-touch’ installatie met auto-provisioning
GIG-PRO-DE700-IP

Gigaset DE700 IP PRO

199,95

De DE700 IP PRO is de IP-telefoon voor kleine en middelgrote ondernemingen die een professioneel
telefoonsysteem zoeken voor het beheer van hun gesprekken en contactgegevens. Dankzij handige
navigatie, meerdere uitbreidingsopties, een breed scala van functies, probleemloze configuratie en
perfect breedbandgeluid garandeert de DE700 IP PRO intuïtieve bedrijfscommunicatie.
TFT-kleurendisplay van 3,5“ met bekroonde gebruikersinterface
Touchwheel voor snel bladeren door telefoonboek
Maximaal 12 SIP-accounts
Uitstekend HD-geluid met HDSP™
2 Poorts Gigabit Ethernet (10/100/1000) waarvan 1 met PoE
Ondersteunt infodiensten (RSS-feeds, nieuws-topics, weerberichten, etc.)
SRTP/TLS-codering
Professionele ‘zero-touch’ installatie met auto-provisioning
GIG-PRO-DE410-IP

Gigaset DE410 IP PRO

139,95

De DE410 IP PRO is de IP-telefoon voor kleine en middelgrote bedrijven die het allerbeste willen voor
hun zakelijke communicatie en contactbeheer. De installatie is simpel en dankzij de intuïtieve bediening
en het uitzonderlijke breedbandgeluid gaat het beheer van zakelijke gesprekken bijna vanzelf.
64x128 pixel met weergave van vijf lijnen en ruimte voor extra iconen
5-wegs navigatietoets voor gemakkelijke bediening
Tot 6 SIP-accounts
Uitzonderlijk HD-geluid met HDSP™
2 Ethernet Poorten (10/100) waarvan 1 met PoE
SRTP/TLS-encryptie
Professionele ‘zero-touch’ installatie met auto-provisioning
Wandmontage mogelijk (muurbeugel meegeleverd)
GIG-PRO-DE310-IP

Gigaset DE310 IP PRO

99,95

De DE310 IP PRO is de IP-telefoon voor kleine en middelgrote bedrijven die een basic telefoonsysteem
zoeken voor hun zakelijke communicatie. De installatie is simpel en dankzij de intuïtieve bediening en
het uitzonderlijke HD-audio gaat het beheer van zakelijke gesprekken bijna vanzelf.
32x128 pixel met weergave van drie lijnen en ruimte voor extra iconen
5-wegs navigatietoets voor gemakkelijke bediening
Tot 2 SIP-accounts
Uitzonderlijk HD-audio met HDSP™
Headsetaansluiting: met snoer
2 Ethernet Poorten (10/100) waarvan 1 met PoE
SRTP/TLS-encryptie
Professionele ‘zero-touch’ installatie met auto-provisioning
Wandmontage mogelijk (muurbeugel meegeleverd)
GIG-PRO-ZY700

Gigaset ZY700 Expansion Module

79,95

GIG-PRO-ZY900

Uitbreidingsconsole (zwart) ten behoeve van
de Gigaset DE700 IP PRO & de Gigaset
DE410 IP PRO.

Gigaset ZY900 Expansion Module
Uitbreidingsconsole (zwart) ten behoeve
van de Gigaset DE900 IP PRO.
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Gigaset IP DECT
Part Number

Description

GIG-N300A-IPPSTN

N300A IP-PSTN
-

GIG-PRO-N510-IP

99,95

Maximaal 4 gelijktijdige gesprekken
Maximaal 6 handsets
Maximaal 6 VoIP-accounts
Compatibel met het brede scala van DECT-handsets van Gigaset
Plug-and-play-installatie
Uitstekend HD-geluid met HDSP™
Lokaal netwerktelefoonboek en openbare onlinetelefoonboeken
E-mailnotificatie en e-maillezer
Updaten software mogelijk
Professionele automatische zero-touch-configuratie
Geschikt voor bureau of voor wandmontage
Energiebesparende ECO-functies
Geïntegreerde voeding via Ethernet (PoE)

Gigaset Repeater 2.0
-

GIG-PRO-N720-DM

59,95

Maximaal 3 gelijktijdige gesprekken; 2 VoIP en 1 analoog
Maximaal 6 handsets
Maximaal 6 VoIP-accounts
Compatibel met het brede scala van DECT-handsets van Gigaset
3 antwoordapparaten met 30 minuten opnametijd in totaal
Plug-and-play-installatie
Uitstekend HD-geluid met HDSP™
Lokaal netwerktelefoonboek en openbare onlinetelefoonboeken
E-mailnotificatie en e-maillezer
Updaten software mogelijk
Geschikt voor bureau of voor wandmontage
Energiebesparende ECO-functies

N510 IP PRO
-

GIG-REPEATER_2.0

List Price €

Intern en extern telefoneren binnen het uitgebreide ontvangstbereik
Het maximale aantal handsets op het basisstation wordt niet beïnvloed
Verdubbeling van het bereik van het DECT basisstation
Ondersteuning van twee actieve handsets per DECT Repeater
Handover van de gesprekken binnen het gehele ontvangstbereik
Automatische synchronisatie van de handsets
Maximaal 6 DECT Repeaters in bedrijf achter 1 basisstation
Het aantal DECT Repeaters is niet afhankelijk en gaat niet ten koste van het aantal handsets
DECT Repeaters mogen uitsluitend binnen geïnstalleerd worden
Alleen te gebruiken op de N300A en de N510

Gigaset N720 IP DECT Manager

NB

464,21

Let op, dit is de 'DECT Manager', ofwel DM, van een draadloze multicell DECT omgeving. Deze DM
geeft zelf geen dekking af, binnen elke DECT omgeving is er één DM nodig. Deze verzorgt o.a. de
rekenkracht die benodigd is om de DECT installatie te laten werken, daarnaast zorgt deze ook voor
een naadloze handover en roaming van de handsets in een DECT omgeving.
Een multicell DECT omgeving heeft de (maximale) volgende specificaties;
Tot 100 gebruikers / SIP-accounts / handsets
Tot 20 basisstations
Tot 30 parallelle gesprekken
8 simultane gesprekken per basisstation (4 in G.722 HDSP -mode)
Naadloze handover en roaming
Uitstekende HD-geluidskwaliteit met HDSP
Lokaal netwerktelefoonboek en openbare online-telefoonboeken
Professionele configuratie met zero-touch auto-provisioning
Power over Ethernet
GIG-PRO-N720-IP

Gigaset N720 IP DECT Basisstation

464,21

Let op, dit is het Basisstation van een draadloze multicell DECT omgeving. Dit basisstation geeft een
DECT dekking af. Binnen een IP DECT Multicell omgeving is er minimaal één N720 DM (DECT
Manager) nodig en minimaal één N720 IP DECT Basisstation. Voor een optimale dekking wordt altijd
een DECT meting geadviseerd met de speciale meetset van Gigaset door een getrainde engineer.
Een multicell DECT omgeving heeft de (maximale) volgende specificaties;
Tot 100 gebruikers / SIP-accounts / handsets
Tot 20 basisstations
Tot 30 parallelle gesprekken
8 simultane gesprekken per basisstation (4 in G.722 HDSP -mode)
Naadloze handover en roaming
Uitstekende HD-geluidskwaliteit met HDSP
Lokaal netwerktelefoonboek en openbare online-telefoonboeken
Professionele configuratie met zero-touch auto-provisioning
Power over Ethernet
GIG-PRO-N720-AC1

Gigaset N720 AC Adapter EU (1 stuk)

14,95

1x Optionele (EU) AC Adapter als er geen Power over Ethernet of PoE injector beschikbaar is.
GIG-PRO-N720-AC5

Gigaset N720 AC Adapter EU (5 stuks)

69,95

5x Optionele (EU) AC Adapters als er geen Power over Ethernet of PoE injector beschikbaar is.

:
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Gigaset IP DECT Handsets
Part Number

Description

GIG-PRO-H-R630

Gigaset Pro DECT Handset R630H

List Price €

109,95

De R630H PRO is ontworpen voor gebruik onder zware omstandigheden. Het toestel is voorzien van een
spatwater- en stofdicht oppervlak volgens de IP65-normen en heeft bovendien een schokbestendige
behuizing.
Bestand tegen stof en water volgens IP65-normen en bovendien schokbestendig
Ondersteuning voor multicell-systemen met roaming en overdracht
Trilalarm
Verlichte berichtentoets
Handsfree-telefoneren met glasheldere geluidskwaliteit
Verlicht grafisch kleurendisplay (128x160, 1,8inch met 6 regels)
Headset-aansluiting (2,5 mm)
Ergonomische toetsen van hoge kwaliteit
Eenvoudige toegang tot de lijst met gemiste oproepen
Gesprekstijd: tot 14 uur
Standby-tijd: tot 300 uur
Inhoud van de verpakking:
Handset, batterijklepje voor de handset, Ni-MH batterijen, draagclip, lader, netadapter voor
lader, gebruiksaanwijzing
GIG-PRO-H-S510

84,95

Gigaset Pro DECT Handset S510H
De S510H PRO is het toptoestel in zijn klasse en is de ideale keuze voor veeleisende gebruikers.
Helder 1,8“ TFT kleurendisplay met 8 regels
Intuïtieve symboolgebaseerde gebruikersinterface
Headset-aansluiting via Bluetooth® of 2,5mm jack
Handige gegevensuitwisseling via Bluetooth® of mini-USB
Functie ‘Niet storen’ met tijdinstelling voor externe oproepen (niet voor VIP-oproepen)
Handsfree-telefoneren met glasheldere geluidskwaliteit
4 handsfree-profielen voor persoonlijke geluidservaring
Organiser met kalender en afspraakfuncties
Ergonomische toetsen met instelbare verlichting en toetsbeveiliging
Toetsen aan de zijkant voor eenvoudige volumeregeling
Gesprekstijd: tot 13 uur
Standby-tijd: tot 180 uur
Oplaadtijd: circa 3 uur
Inhoud van de verpakking:
Handset, batterijklepje voor de handset, Ni-MH batterijen, draagclip, lader,
netadapter voor lader, gebruiksaanwijzing

GIG-PRO-H-SL610

Gigaset Pro DECT Handset SL610H

129,95

De SL610H PRO is een DECT-handset voor gebruik in een zakelijke omgeving. Gebruikers profiteren van
een uitstekende geluidskwaliteit, een uitzonderlijk bereik, veel bewegingsvrijheid en de mogelijkheid tot
multitasking. Aansluitmogelijkheden via Bluetooth® en mini-USB maken eenvoudige en comfortabele
uitwisseling van gegevens tussen de handset een PC mogelijk.
Helder 1,8“ TFT kleurendisplay met 8 regels
Intuïtieve gebruikersinterface met iconen
Headset-aansluiting via Bluetooth® of 2,5mm jack
Handige gegevensuitwisseling via Bluetooth® of mini-USB
Trilalarm
Functie ‘Niet storen’ met tijdinstelling voor externe oproepen
Handsfree-telefoneren met glasheldere geluidskwaliteit
4 handsfree-profielen
Organiser met kalender en afspraakfuncties
Ergonomische toetsen met instelbare verlichting en toetsbeveiliging
Gesprekstijd: tot 15 uur
Standby-tijd: tot 230 uur
Oplaadtijd: circa 3 uur
Inhoud van de verpakking:
Handset, batterijklepje voor de handset, Li-Ion batterij, draagclip, lader,
netadapter, gebruiksaanwijzing

Prijzen exclusief B.T.W.
Prijswijzigingen voorbehouden.

Boer Automatisering B.V.
Egstraat 30-32
3319 LA Dordrecht
tel: 078-6165300
fax: 078-6210060
e-mail: boerauto@boer.nl
web: www.boer.nl
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