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2N Helios IP met 6 toetsen + toetsenbord + display
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Het Professionele 2N Helios IP deurspreekstation met 6 toetsen, een
toetsenbord en een display, is een VoIP deurspreekstation die op elke centrale
met een VoIP-interface kan worden aangesloten en werkt volgens het SIPprotocol. Met dit deurspreekstation kunt u eenvoudig bezoekers aan de ingang
van bijvoorbeeld uw pand, woning of flat, via een bestaand VoIP toestel of een
softphone, te woord staan en/of toegang verlenen. De spraakkwaliteit van dit 2N
Helios IP deurspreekstation is zeer helder en duidelijk dankzij o.a. de Voice
codec, G.711 (A/ u-law).Daarnaast beschikt dit deurspreekstation over een 2.4
inch TFT kleurendisplay met touch screen en is het mogelijk om afbeeldingen,
zoals een slideshow of screensaver, in het display te tonen.
Met de Professionele versie heeft u meer mogelijkheden ten opzichte van de
Basis versie. Zo beschikt de Professionele versie o.a. over meer
geheugencapaciteit voor contacten, de mogelijkheid om audio en video
verbindingen te monitoren, de mogelijkheid om te bellen naar meer toegewezen
telefoonnummers en de beschikbaarheid over meer tijdsprofielen.
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Er zijn verschillende 2N Helios IP deurspreekstations verkrijgbaar. Zo kunt u
kiezen tussen deurspreekstations met 1 tot maximaal 6 toetsen en kunt u kiezen
uit een deurspreekstation met of zonder cijfertoetsenbord of camera. De camera
zorgt ervoor dat u precies weet wie er voor de ingang staat, wat communiceren
een stuk eenvoudiger, prettiger en veiliger maakt. Tevens beschikt de camera
over de Video codec, H.264.
Alle 2N Helios IP deurspreekstations zijn vervaardigd uit hoogwaardig roestvrij
staal en hebben een hoge weersbestendigheid, waardoor ze een regenbui
makkelijk kunnen doorstaan. U heeft geen aparte stroomvoorziening nodig voor
de 2N Helios IP deurspreekstations omdat ze gevoed worden via Power over
Ethernet (PoE). Tevens kunt u de 2N Helios IP deurspreekstations uitbreiden
met verschillende modules, een IP Licentie, onderdelen en uitbreidingspanelen,
zoals een buitenbehuizing, inbouwraam, een regenkap en een
uitbreidingsmodule met 8 of 16 toetsen of een informatiepanel.
Alle 2N Helios IP deurspreekstation zijn compatible met o.a.: Asterisk, Cisco
Call Manager, innovaphone, swyx, Linksys en snom.
Kortom, dit deurspreekstation beschikt over vele mogelijkheden.

Leverancier en distributeur van:

Copyright 2009 - 2010 (c) tiptel. All rights reserved

Gecertificee

