
Voice over IP products

tiptel VP28

De nieuwste generatie VoIP Video telefonie

De tiptel VP 28 is een IP Video telefoon voor zowel zakelijk als privé

gebruik, en combineert kwaliteit met design en comfort. De tiptel

VP 28 beschikt over 4 VoIP accounts, een groot kleuren TFT display

van 7” met touch screen, en over een verstelbare 2M CMOS sensor

camera. Dankzij o.a. de buitengewoon goede beeldkwaliteit en de

goede HD Voice spraakkwaliteit, kunt u eenvoudig face-to-face 

gesprekken voeren met bijvoorbeeld een zakenpartner, familie of

vrienden.  

De tiptel VP 28 beschikt over vele handige en uitgebreide functies.

Zo worden de video codecs H.264, H.263 en MPEG-4 SP, en de

audio codecs: G.711, G.722, G.723 en G.729, ondersteund. Deze

Video telefoon is uitgerust met een TI DaVinci chipset, beschikt

over 2xRJ45 Ethernet 10/100M poorten en ondersteunt full duplex

tijdens handenvrij spreken (AEC). Het is mogelijk om de tiptel VP

28 aan te sluiten op Power over Ethernet (PoE) en op een TV aan

te sluiten via de video uitgang.

Daarnaast beschikt deze robuuste en duurzame video telefoon over

geavanceerde telefoonfuncties. Zo kan de tiptel VP 28 ingezet worden

als digitale fotolijst dankzij de SD kaart lezer, en kan er een 

slide show worden afgespeeld.

De tiptel VP 28 is een eco product doordat de 

verpakking, de verpakkingsmaterialen en 

de gebruiksaanwijzing worden gemaakt

van gerecycled papier. 
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Highlights

tiptel VP28

Groot kleuren TFT display

met touchscreen  

(7" / 800x480 pixels) 

2M CMOS sensor camera 

HD Voice geluidskwaliteit

TV aansluiting via video

uitgang

USB poort

SD kaart lezer

Video codecs: H.264 ,

H.263 en MPEG-4 SP 

Afbeelding formaat: JPEG

Slide show ondersteuning 

Audio codecs: G.711,

G.722, G.723, G.729 

SIP v1(RFC2543),

v2(RFC3261) 

Full duplex tijdens handen-

vrij spreken (AEC) 

Ondersteund POE op ETH0

2xRJ45 Ethernet 10/100M

poorten 

TI DaVinci chipset
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Telefoon eigenschappen 

4 VoIP accounts

20 directe soft toetsen voor snelkiezen

Kiezen/ beantwoorden selectie (video of voice gesprekken)

Doorverbinden, wachtstand, doorschakelen, aankloppen

Call manager, Mute, nummerherhaling, automatisch 

beantwoorden

DND (do not disturb), naamweergave in het display,

oproeplijst

Voicemail, berichten indicatie

Telefoonboek, Groep manager, blokkade lijst

XML centraal telefoonboek

Volume instelbaar, oproepsignaal instelbaar, import

Achtergrond/scherm beveiliging, slaapstand

Video/foto/achtergrond manager

Datum en tijd invoer handmatig of automatisch 

Taal selectie 

Multi-desktop, Icoon gestuurd menu

Gesprekstatistieken 

SD kaart lezer

Foto kiezen (vanaf Q1, 2011)

Video eigenschappen

7" digitaal TFT-LCD display met 800x480 pixels resolutie

Verstelbare CMOS sensor camera met 2M pixels

Video codec: H.264, H.263, MPEG-4 SP

Foto codec: JPEG

Video formaat: tot D1 (720x480)@30fps

Video call output resolutie: VGA and CIF

Bandwidth selectie: 128kbps~1Mbps

Adaptieve verstelbare bandbreedte

I-frame aanpasbaar, Locale video controle

Foto-in-Foto, volledig scherm

TV output met PAL/NTSC formaat

Offline advertentie bij stand-by

Werkt in combinatie met een IP camera en 

deurspreekstation

Codecs and Audio eigenschappen 

HD audio: HD codec, HD handset, HD speaker

Breedband codec: G.722

Narrowband codec: G.711, G.723.1, G.729AB, G.726

Full-duplex handenvrij spreken functie met  AEC

VAD, CNG, PLC, AJB, AGC

Beveiliging en netwerk eigenschappen

SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)

NAT Traversal: STUN mode

In-band, Out-of band (RFC2833) en SIP INFO DTMF

Proxy mode en peer-to-peer SIP link mode

IP toewijzing: Static/DHCP/PPPoE

HTTP/HTTPS web server

SNTP

VLAN QoS (802.1p/q)

Veilig configuratie file via AES encryption

Digest authenticatie via MD5/MD5-sess

Admin Gebruiker configuratie mode

Management 

Configuratie: browser/telefoon/auto-provision

Auto-provision via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS

Auto-provision via PnP

Reset naar fabrieksinstellingen, reboot

SIP trace: start/stop/export  

Systeem log export

Model Art.-Nr.

tiptel VP28 8061070
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