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SIEMENS Gigaset bezšnúrové

Gigaset AL140
Gigaset AL145
Gigaset AL145 DUO
Gigaset A380
Gigaset A580
Gigaset A585
Gigaset AS180
Gigaset C380
Gigaset C470
Gigaset E360
Gigaset E450
Gigaset E450 SIM
Gigaset E490
Gigaset S450 SIM
Gigaset S680
Gigaset S685
Gigaset SL370
Gigaset SL780

SIEMENS Gigaset ISDN

Gigaset CX470 ISDN
Gigaset SX205 ISDN
Gigaset SX353 ISDN
Gigaset SX680 ISDN

SIEMENS Gigaset IP

Gigaset A580 IP
Gigaset C450 IP
Gigaset C470 IP
Gigaset C475 IP
Gigaset DE380 IP R

SIEMENS Gigaset prídavné slúchadlá

Gigaset C38
Gigaset C47H
Gigaset E36
Gigaset S67H
Gigaset S68H
Gigaset SL37H
Gigaset SL78H
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SIEMENS Gigaset Euroset šnúrové

Gigaset Euroset 5005
Gigaset Euroset 5010
Gigaset Euroset 5015
Gigaset Euroset 5020

SIEMENS Gigaset príslušenstvo

Gigaset Repeater
Gigaset HC450
Gigaset M34

SIEMENS Broadband

Gigaset PC Card 54
Gigaset PC Card 108
Gigaset PC Card 300
Gigaset SE361 WLAN
Gigaset SE365 WLAN
Gigaset SE366 WLAN
Gigaset SE551 WLAN dsl/cable
USB Stick 54
USB Stick 108
USB Adapter 54
USB Adapter 108
USB Adapter 300
WLAN Repeater 108
Home Plug AV 200
Home Plug AV 200 DUO
Optical LAN Adapter
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SIEMENS Gigaset AL140

Spoľahlivý telefón za príjemnú cenu

Rozhranie:     a/b(analógové)
Pripojenie:     HA / PBX
Štandardy:     DECT, GAP
Konfigurácia:     Možnosť prihlásenia až
     4 samostatných slúchadiel

Základné vlastnosti

  Plug & Play (jednoduché použitie bez zložitej
   inštalácie)
 interná anténa
 Zobrazenie dátumu a času (záložné napájanie
    pre prípad výpadku el. prúdu)

Menu

 Jednoduché ovládanie pomocou menu
 a tlačidiel v 19 jazykoch

Displej prenosnej časti

  Č/B displej: 1- riadok 14 číslic + 1 riadok pre
 symboly + 1 riadok pre programovateľné
 klávesy
  Podsvietený displej: jantár
  Zobrazenie dátumu a času v pohotovostnom
 režime
  Zobrazenie doby trvania hovoru počas
 komunikácie
  Indikátor stavu nabíjania ( 3 úrovne)

Klávesnica prenosnej časti

  12 numerických klávesov plus 9 funkčných
 kláves
  Zamknutie klávesnice zap./vyp. dlhším
 stlačením tlačidla #
  Ticho s * tlačidlom
  Nezávislé tlačidlo správ
  Prerušenie hovoru (P) dlhším stlačením tlačidla
 #(R)
  Tlačidlo budíka

Zvuky

  3 úrovne hlasitosti slúchadla, 5 úrovní hlasitosti
  zvonenia + vypnúť (dlhším stlačením tlačidla“*“)
  a crescendo (vzostupne)
  Pomocné tóny (potvrdzujúce , slabá batéria)
  Vyzváňací tón zap./vyp. (Ticho s * tlačidlom)

Voľba telefónnych čísel

  Príprava voľby čísla (vloženie telefón 
  neho čísla pred vytočením) s možnos 
  ťou opravy
  Zoznam posledných 10 volaných čísel
  Skrátená voľba tlačidlami 2 - 0 (kláve 
  sové skratky)
  Voľba: DTMF, Impulzná (Pulse), Tóno 
  vá (Flash) (voliteľné)

Prichádzajúce hovory

  Zobrazenie čísla volajúceho (CLIP a  
  CNIP)
  Možnosť voľby vyzváňacej melódie:
  - 10 štandardných melódií
  - nastaviteľná hlasitosť
  Výstup vyzváňania v prenosnej časti
  prostredníctvom slúchadla

Adresár

  Telefónny zoznam 40 mien a čísel
  Zobrazenie mena pre: prichádzajúci vo 
  lanie, odchádzajúce volanie, zoznam  
  zmeškaných volaní, zoznam volaní
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SIEMENS Gigaset AL140
Zmeškané hovory

  Zobrazenie zmeškaných volaní na displeji
  Tlačidlo pre pohodlný prístup k zoznamu
  zmeškaných
  Zoznam až pre 30 zmeškaných volaní
  (s časovou značkou a funkciou spätného
  volania)

Rozširujúce funkcie

  Budík s aktiváciou pomocou priradeného tla  
  čidla 
  ECO DECT
  - Automatické zníženie vysielacej energie
    takmer na nulu, ak je slúchadlo v kolíske3)
  - 60% nižšiu spotrebu energie4)

Funkcie pri použití viac ako 1 prenosnej časti
(Intercom)

  Bezplatné interné hovory medzi prenosnými
  časťami
  Skupinový interný hovor
  Konferencia s 3 účastníkmi
  (1 externý, 2 interné)
  Prepájanie externého volania na iné prenosné
  časti s možnosťou predošlej konzultácie pred
  prepojením
  Skupinový interný hovor v prípade
  prichádzajúceho hovoru

Technické údaje

Prenosná časť

  Pohotovostný režim: až do 200 hodín
  Čas hovoru: až do 13 hodín
  Batérie: NiMH
  Čas nabíjania: 10 hodín
  Dosah v budovách: až do 50 m
  Dosah na otvorených priestranstvách:
  až do 300 m
  Rozmery (D x Š x V v mm) a váha
  Prenosná časť: 28 x 48 x 146 / 122g
  Základňová stanica: 90,4 x 109,5 x 71 / 110g
  Adaptér: 26,5 x 71 x 74,5

Základňová stanica

  Napájacie napätie: 230 V
  Nabíjacia vidlica v základni
  Uchytenie na stenu
  Vyhľadávacie tlačidlo na prednej strane
  základne
  Pripojenie 1 externej linky
  Možnosť pripojenia až 4 prenosných častí

Obsah balenia

  1 Prenosná časť
  1 Základňová stanica
  1 Batéria
  1 Adaptér
  1 Telefóny kábel
  1 Manuál

Farba:   Čierna
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SIEMENS Gigaset AL145 / AL 145 DUO

Spoľahlivý bezšnúrový telefón s jednodu-
chým zapojením a volaním a integrovaným 
záznamníkom.

Základné vlastnosti

  Integrovaný telefónny záznamník so 14 minútami  
 záznamu 
 Prispôsobené alebo predvolené oznamy
 Indikátor nových správ na slúchadle
 ECO DECT – o 60% nižšia spotreba energie a pre 
 menlivé zníženie vysielacieho výkonu

Vlastnosti

  Telefónny zoznam na 40 čísel a mien  
 Hlasové oznamovanie dátumov a časov odkazov  
 Obsluha záznamníka cez slúchadlo

Technické údaje

Charakteristika slúchadla
  
 Čiernobiely displej: 1-riadok s bodovo-alfanu 
 merickou grafikou na 14 číslic + 1 riadok na  
 piktogramy + 1 riadok predvolené tlčidlá  
 Osvetlený displej  áno (žltý)
  Ovládanie telefónu  cez menu
 Navigačné tlačidlo  áno
 Zobrazenie intenzity signálu  nie
 Zobrazenie stavu nabitia  nie
 Zobrazenie dátumu a času  áno
 Zobrazenie tarifikačných poplatkov/dĺžky trva 
 nia hovoru  áno, dĺžka trvania hovoru

Špeciálne vlastnosti

 Hlasité telefonovanie (handsfree)  nie
 Melódie zvonenia  10 štandardných melódií  
 (3 hlasitosti slúchadla, 5 nastavení hlasitos 
 ti tónov, vypnutie (cez dlhé stlačenie - Long 
 press “*”) a postupné zvyšovanie hlasitosti)
 Funkcia budíka a upozornenia na termín  áno
 Vyhľadávanie slúchadla (paging)  áno

Funkcie volania
  
 Funkcia opakovanej voľby  posledných 10  
 čísel
 Telefónny zoznam  do 40 čísel a mien   
 Príprava volania  áno, s možnosťou opravy 
 Výber operátora  áno, automatický
 Zoznam prijatých hovorov s indikátorom   
 času a možnosťou volania  posledných 20  
 zmeškaných volaní

Charakteristiky pre viac mobilných častí

 simultánne hovory (konferenčné)    
 áno, 1 externý, 2 interné
 Presmerovanie externých hovorov na iné  
 slúchadlo  ďalšie slúchadlo s predchádzajú 
 cou konzultáciou

Analógové pripojenie

 DTMF voľba  áno
 Identifikácia volajúceho (CLIP)   áno, zobr 
 azovanie mena pri: prichádzajúcom hovore,  
 odchádzajúcom hovore, zozname zmeška 
 ných volaní, zozname opakovania volaní
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Charakteristiky integrovaného záznamníka
  
 Dĺžka záznamu  do 14 minút 
 Preddefinované hlásené texty 
 (Plug&Play)  áno
 Oznámenie dátumu a času  áno
 Ovládanie záznamníka  áno, cez slúchadlo
 Prevencia pred výpadkom prúdu  áno
 Časové nastavenie záznamníka  áno
 Hlásené texty   áno, 1 prednastavený a 1  
 nastaviteľný užívateľom
 Priamy prístup do záznamníka prostred 
 níctvom špeciálneho tlačidla   áno

Digitálny štandard ECO DECT

 Až o 60 % nižšia spotreba s úsporným zdroj 
 om napájania (v porovnaní s našimi bežnými  
 bezdrôtovými telefónmi)  áno
 Vysielací výkon znížený takmer na nulu, keď  
 je slúchadlo na základni (Registrované je len  
 1 slúchadlo)  áno

Technické špecifikácie

 Digitálny štandard DECT/GAP  áno
 Možnosť rozšírenia o dodatočné slúchadlá   
 najviac 4 slúchadlá
 Hmotnosť slúchadla vrátane akumulátorov   
 približne 122 g
 Hmotnosť základňovej stanice  približne 110 g
 Pohotovostný režim  do 200 h
 Dĺžka hovoru  do 13 h
 Štandardné akumulátory  NiMH
 Dosah v interiéri  do 50 m
 Dosah v exteriéri  do 300 m
 Rozmery slúchadla (D x Š x H) v mm    
 151,9 x 50,3 x 33,8
 Rozmery základňovej stanice (D x Š x H) 
 v mm  90,4 x 109,5 x 71
 Rozmery nabíjačky (D x Š x H)
 v mm  26,5 x 71 x 74,5
 Farebný variant  čierna

SIEMENS Gigaset AL145 / AL 145 DUO
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SIEMENS Gigaset A380

Spoľahlivý telefón za príjemnú cenu

Rozhranie:  a/b(analógové)
Pripojenie:  HA / PBX
Štandardy:  DECT, GAP, (CAT-IQ)
Konfigurácia:
  - Možnosť prihlásenia až 4 samo 
    statných slúchadiel
  - Pripojenie 1 externej linky

Základné vlastnosti

 Plug & Play (jednoduché použitie bez zložitej inšta 
 lácie)
 interná anténa
 Zobrazenie dátumu a času (záložné napájanie pre  
 prípad výpadku el. prúdu)

Menu

 Jednoduché ovládanie pomocou menu a tlačidiel  
 rýchlej voľby
 Návod je dostupný v 21 jazykoch

Displej prenosnej časti

 Č/B displej: 1- riadok 14 číslic + 1 riadok pre symbo 
 ly + 1 riadok pre programovateľné klávesy
 Podsvietený displej: jantár
 Zobrazenie dátumu a času v pohotovostnom režime
 Aktualizácia dátumu a času použitím pomocou CLIP  
 (závislé od krajiny) 
 Zobrazenie doby trvania hovoru počas komunikácie
 Indikátor stavu nabíjania ( 3 úrovne)

Klávesnica prenosnej časti

 12 numerických klávesov plus 9 funkčných kláves
 Podsvietená klávesnica jantárovou farbou
 Podsvietené tlačidlo hlasitého odposluchu (červe 
 nou)
 Zamknutie klávesnice zap./vyp. dlhším stlačením  
 tlačidla #
 Ticho s * tlačidlom
 Nezávislé tlačidlo správ
 Prerušenie hovoru (P) dlhším stlačením tlačidla #(R)
 Tlačidlo budíka

Zvuky

 Vyzváňacie melódie cez reproduktor  
 hlasitého odposluchu
 3 úrovne hlasitosti slúchadla, 5 úrovní  
 hlasitosti zvonenia + vypnúť (dlhším  
 stlačením tlačidla“*“) a crescen  
 do (vzostupne)
 Pomocné tóny (potvrdzujúce , slabá  
 batéria)
 Vyzváňací tón zap./vyp. (Ticho s * tla 
 čidlom)
 HAC kompatibilné
 Telefonovanie s nastaviteľnou hlasi 
 tosťou (3 kroky)
 Telefonovanie cez hlasitý odposluch  
 (najlepšej kvality) hovor aktivovaný  
 pomocou podsvieteného tlačidla a s  
 nastaviteľnou hlasitosťou (5 krokov)
 Hlasitý odposluch je uskutočňovaný s  
 vysokou kvalitou zvuku (HDSP pripra 
 vený, širokopásmový hlas iba cez IP  
 základné stanice)
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Voľba telefónnych čísel

 Príprava voľby čísla (vloženie tele  
 fónneho čísla pred vytočením) s možnosťou  
 opravy
 Zoznam posledných 10 volaných čísel
 Skrátená voľba tlačidlami 2 - 9 (kláve  
 sové skratky)
 Voľba: DTMF, Impulzná (Pulse), Tó  
 nová (Flash) (voliteľné)
 Časovo nastaviteľné spätné volanie
 Automatická predvoľba, alebo poskytovateľ

Prichádzajúce hovory

 Zobrazenie čísla volajúceho (CLIP a CNIP)
 Možnosť voľby vyzváňacej melódie:
 - 10 štandardných melódií
 - nastaviteľná hlasitosť
 Výstup vyzváňania prenosnej časti prostred 
 níctvom slúchadla
 Individuálne zvonenia pre interná volania

Adresár

 Telefónny zoznam 120 mien a čísel
 Zobrazenie mena pre: prichádzajúci volanie,  
 odchádzajúce volanie, zoznam zmeškaných  
 volaní, zoznam volaní

Zmeškané hovory

 Zobrazenie zmeškaných volaní na displeji
 Tlačidlo pre pohodlný prístup k zoznamu  
 zmeškaných - podsvietené
 Zoznam až pre 20 zmeškaných volaním ulo 
 žených pomocou CLIP / CNIP (s časovou  
 značkou a funkciou spätného volania)

Rozširujúce funkcie

 Budík s aktiváciou pomocou priradeného tla 
 čidla

ECO DECT

 Až do 60% nižšiu spotrebu energie v porov 
 naní s bežnými adaptérmi
 vypnutie vysielacieho výkonu základne
 ⇒ automaticky pri zaregistrovaní 1 prenosnej  
 časti
 zníženie vysielacieho výkonu základne
 ⇒ manuálne zníženie vysielacieho výkonu zá 
 kladne do 80% ak je registrovaná viac ako 1  
 prenosná časť
 Prenosná časť redukuje vysielací výkon auto 
 maticky so zmenou vzdialenosti od základne

Funkcie pri použití viac ako 1 prenosnej časti 
(Intercom)

 Bezplatné interné hovory medzi prenosný 
 mi časťami
 2 hovory súčasne (1 extený, 1interný)
 Skupinový interný hovor
 Konferencia s 3 účastníkmi
 (1 externý, 2 interné)
 Prepájanie externého volania na iné pre  
 nosné časti s možnosťou predošlej konzul 
 tácie pred prepojením
 Skupinový interný hovor v prípade prichád 
 zajúceho hovoru
 Prenos telefónneho zoznamu medzi pre  
 nosnými časťami

Fixované rozšírenia operátora

 Podpora sieťového operátora pre R-tlačidlo,  
 *-tlačidlo a #-tlačidlo

Technické údaje

Prenosná časť

o Pohotovostný režim: až do 150 hodín
o Čas hovoru: až do 10 hodín
o Batérie: 2 x AAA (NiMH)
o Čas nabíjania: 7 hodín
o Rozmery (D x Š x V v mm) a váha
Prenosná časť: 28 x 49 x 147 / 105g

Základňová stanica

 Dosah v budovách: až do 50 m
 Dosah na otvorených priestranstvách:
 až do 300 m
 Napájacie napätie: 230 V
 Nabíjacia vidlica v základni
 Uchytenie na stenu
 Vyhľadávacie tlačidlo na prednej strane zá 
 kladne
 Pripojenie 1 externej linky
 Možnosť pripojenia až 4 prenosných častí
 Rozmery (D x Š x V v mm) a váha
 Základňová stanica: 125 x 113 x 53 / 110g
 Adaptér: 35 x 69 x 86 / 40g

Obsah balenia
 1 Prenosná časť
 1 Základňová stanica
 2 x AAA (NiHM)
 1 Adaptér
 1 Telefóny kábel
 1 Manuál

SIEMENS Gigaset A380
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SIEMENS Gigaset A580
Telefón pre jednoduché používanie s vy-
lepšenou kvalitou zvuku, vhodý pre čas-
té používanie 

Základná charakteristika
    
 displej: podsvietený grafický 4 - riadkový displej
 použitie: domácnosti, rodinné domy, kancelárie
 ovládanie + menu: komfortné menu pre jednoduché  
 použitie, ovládanie pomocou dvoch tlačidiel pod dis 
 plejom a navigačného tlačidla, viacjazyčné menu  
 zobrazenie dátumu a času, dlžky hovoru a stavu na 
 bitia batérie pomocou piktogramov
 telefónny zoznam: až pre 150 mien a čísel
 hlasité telefónovanie: áno, vynikajúca kvalita zvuku  
 prostredníctvom HSP™ technológie
 SMS: 160 znakov
 podsvietená klávesnica: áno - farba podsvietenia:  
 Jantár
 Bluetooth: nie
 spätné volanie: posledných 25 volaných čísel
 vyzváňacie melódie: 10 štandardných vyzváňacích  
 melódií, 5 polyfonických
 funkcia budíka a upozornenia na termín: nie
 dĺžka hovoru: až do 20 hodín
 dosah: interier: až do 50 m exteriér: až do 300 m
 napájanie: 2 x AAA
 podpora pre repeater: áno
 rozmery slúchadla: 147 x 50 x 30
 možnosť pripojenia viacerých slúchadiel k základni:  
 áno 4, odporúčané: Gigaset A58H, Gigaset C38H
 ECO informácie:
 ECO DECT: o 60% nižšia spotreba energie ECO  
 Mode: zníženie vysielacieho výkonu základne až o  
 80 %
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SIEMENS Gigaset A585

Telefón so záznamníkom pre jednodu-
ché používanie s vylepšenou kvalitou 
zvuku 

Základná charakteristika
    
 displej: podsvietený grafický 4 - riadkový displej
 použitie: domácnosti, rodinné domy, kancelárie
 ovládanie + menu: komfortné menu pre jednoduché  
 použitie, ovládanie pomocou dvoch tlačidiel pod dis 
 plejom a navigačného tlačidla viacjazyčné menu,  
 zobrazenie dátumu a času, dlžky hovoru a stavu na 
 bitia batérie pomocou piktogramov
 telefónny zoznam: až pre 150 mien a čísel
 hlasité telefónovanie: áno, vynikajúca kvalita zvuku  
 prostredníctvom HSP™ technológie
 SMS: 160 znakov
 podsvietená klávesnica: áno - farba podsvietenia:  
 Jantár
 Bluetooth: nie
 spätné volanie: posledných 25 volaných čísel
 vyzváňacie melódie: 10 štandardných vyzváňacích  
 melódií, 5 polyfonických
 funkcia budíka a upozornenia na termín: nie
 dĺžka hovoru: až do 20 hodín
 dosah: interier: až do 50 m exteriér: až do 300 m
 napájanie: 2 x AAA
 podpora pre repeater: áno
 rozmery slúchadla: 126 x 126 x 55
 možnosť pripojenia viacerých slúchadiel k základni:  
 áno 4, odporúčané: Gigaset A58H, Gigaset C38H
 ECO informácie:
 ECO DECT: o 60% nižšia spotreba energie ECO  
 Mode: zníženie vysielacieho výkonu základne až o  
 80 %
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SIEMENS Gigaset AS180

Spolahlivý a pohodlný telefón, ktorý Vás 
nechá hovoriť čo hrdlo ráčí  

Základná charakteristika

 Vynikajúca zvuková kvalita s HSP™
 Dlhá doba hovorov-25 hodín
 Rozšíriteľný na 4 sluchátka
 Technológia ECO DECT pre ušetrenie až 60% ener 
 gie

Vlastnosti

 Telefónny zoznam na 40 položiek
 Záznamník- 210 hodín nahráv.času
 Podsvietený display
 Funkcia Clip
 Zoznam posledných 25 volaných čísiel
 Rozšíriteľný na 4 sluchátka

Technické údaje

 Štandardy DECT |GAP   ano | ano
 Rozmery sluchátka (V x Š x H v mm)  
 147 x 49 x 31
 Rozmery základne (V x Š x H v mm) 
 124 x 103 x 56
 Rozmery nabíjačky (V x Š x H v mm) 
 83 x 80 x 38
 Dostupné farby čierna



+421 911 883 965
+421 911 956 269

033 / 73 308 32
jsollar@jartelsro.sk

Jaroslav Šollar

SIEMENS Gigaset C380

Telefón s farebným displejom pre jedno-
duché používanie s vylepšenou kvalitou 
zvuku, vhodý pre časté používanie 

Základná charakteristika

 displej: podsvietený farebný displej
 použitie: domácnosti, rodinné domy, kancelárie
 ovládanie + menu: komfortné menu pre jednoduché  
 použitie, ovládanie pomocou dvoch tlačidiel pod dis 
 plejom a navigačného tlačidla, viacjazyčné menu,  
 zobrazenie dátumu a času, dlžky hovoru a stavu na 
 bitia batérie pomocou
 telefónny zoznam: až pre 150 mien a čísel
 hlasité telefónovanie: áno, vynikajúca kvalita zvuku  
 prostredníctvom HSP™ technológie
 SMS: 160 znakov
 podsvietená klávesnica: áno - farba podsvietenia:  
 Jantár
 Bluetooth: nie
 spätné volanie: posledných 25 volaných čísel
 vyzváňacie melódie: 10 štandardných vyzváňacích  
 melódií, 5 polyfonických
 funkcia budíka a upozornenia na termín: nie
 dĺžka hovoru: až do 20 hodín
 dosah: interier: až do 50 m exteriér: až do 300 m
 napájanie: 2 x AAA
 podpora pre repeater: áno
 rozmery slúchadla: 148 x 50 x 30
 možnosť pripojenia viacerých slúchadiel k základni:  
 áno 4, odporúčané: Gigaset A58H, Gigaset C38H,  
 Gigaset C47H
 ECO informácie:
 ECO DECT: o 60% nižšia spotreba energie ECO  
 Mode: zníženie vysielacieho výkonu základne až o  
 80 %
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SIEMENS Gigaset C470

Moderný telefón s príťažlivým vzhľadom 
na pohodlné telefonovanie

Rozhranie:  a/b(analógové)
Pripojenie:  HA / PBX
Štandardy:  DECT,GAP,SMS

Konfigurácia
Pripojenie 1 externej linky
Možnosť prihlásenia až 6 samostatných sluchadiel
Možnosť prihlásenia až k 4 samostatným 
základniam

Základné vlastnosti

 Jednoduché použitie (plug & play)

ECO DECT

 o viac ako 60% nižšiu spotrebu energie

ECO MODE

 zníženie vysielacej energie o 80% a zníženie
 vysielacej energie takmer na nulu, ak je slúchadlo
 v kolíske

Menu

 Komfortné menu pre jednoduché ovládanie
 Farebné ikony, 4 farebné schémy
 Displejové texty v 20 jazykov

Farebný displej

 Podsvietený farebný displej 128 x 128 pixlov s
 4096 farieb, 6 riadkov (5 riadky + 1 riadok pre
 tlačidlá skrátenej voľby)

V pohotovostnom režime

 Zobrazenie dátumu a času (záložné napájanie pre
 prípad výpadku el. prúdu)
 Zobrazenie stavu batérie a intenzity signálu
 Šetrič displeja: veľké číslice zobrazujúce čas v
 digitálnom formáte a farebné obrázky cez celý
 displej (môže byť podsvietený, pokiaľ je prenosná
 časť umiestnená v základni)

Počas komunikácie

 Zobrazenie doby trvania hovoru

Klávesnica prenosnej časti

 Podsvietená klávesnica
 Podsvietené tlačidlo správ a hlasitého
 telefónovania
 Prerušenie hovoru (P) dlhším stlače 
 ním tlačidla #(R)
 Blokovanie tlačidiel zap./vyp. dlhším  
 stlačením tlačidla #

Zvuky

 Hlasité telefónovanie s aktiváciou sa 
 mostatného reproduktora stlačením  
 podsvieteného tlačidla pre
 hlasité volanie s možnosťou nastave 
 nia hlasitosti
 3 úrovne hlasitosti
 Konektor pre náhlavnú súpravu   
 (2,5mm)
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SIEMENS Gigaset C470
Voľba telefónnych čísel

 Príprava voľby čísla (vloženie telefónneho  
 čísla pred vytočením) s možnosťou opravy
 Zoznam posledných 30 volaných/zmeškaných
 čísel
 Skrátená voľba tlačidlami 2 až 9, 0 (klávesové
 skratky)
 Podpora Call-by-Call (zoznam automatických
 predvolieb prevádzkovateľov sietí vrátane ich
 vkladania pred volené číslo)

Prichádzajúce hovory

 Zobrazenie čísla volajúceho (CLIP a CNIP)
 Možnosť voľby vyzváňacej melódie:
 5 polyfonických melódií (iba prenosné slúcha 
 dlo)
 10 štandardných melódií
 možnosť označenia dôležitých kontaktov ako  
 VIP a vybrať melódiu
 nastaviteľná hlasitosť v 5 krokoch + off +
 crescendo, zvlášť pre interne,ext.volania
 Výstup vyzváňania
 v prenosnej časti prostredníctvom hansfree
 reproduktora

Telefónny zoznam

 Telefónny zoznam 150 mien a čísel

Zmeškané hovory

 Podsvietené tlačidlo MWI pre signalizáciu no 
 vých správ s pohodlným prístupom do zozna 
 mu správ
 Zoznam všetkých volaní / stratených volaní
 s informáciou CLIP / CNIP (záznamov)

SMS funkcie

 Prenos SMS správ až 6121) znakov (závisí  
 od prevádzkovateľa siete)
 Pamäť pre uloženie až 30 SMS správ (závisí  
 od počtu znakov)
 Jednoduché nastavenie SMS správ vrátane
 registrácie

Funkcie pri použití viac ako 1 prenosnej časti
(Intercom)

 2 volania súčasne (1 externé, 1 interné)
 Skupinový interný hovor
 Prepájanie externého volania na iné pre  
 nosné časti s možnosťou predošlej konzul 
 tácie pred prepojením
 Prenos telefónnych zoznamov medzi pre 
 nosnými časťami (je nutná základňa)
 Skupinový interný hovor v prípade
 prichádzajúceho hovoru
 Konferencia s 3 účastníkmi (1 externý / 2  
 interné)

Rozširujúce funkcie

 Funkcia “babyalarm”
 Budík
 možnosť nastavenia vyzváňacej melódie
 funkcia opakocaného tlačidla
 aktivácia pomocou priradeného tlačidla

Technické údaje

Prenosná časť

 V pohotovostnom režime: až do 150 hodín
 Čas hovoru: > 12 hodín
 Batérie: 2x NiMH AAA
 Dosah v budovách až do 50 m
 Dosah na otvorených priestranstvách až do  
 300 m
 Rozmery (D x Š x V) 28 x 48 x 146 mm
 Hmotnosť cca 120 g

Základňa

 Nabíjacia vidlica v základni
 Vyhľadávacie tlačidlo na prednej strane zá 
 kladne
 Pripojenie 1 externej linky
 Možnosť pripojenia až 6 prenosných častí
 Rozmery (D x Š x V) 66 x 121x 93 mm
 Hmotnosť cca 100 g

Farba
 Čierna
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SIEMENS Gigaset E360

„Zvýšte kvalitu svojho života pomocou 
praktického telefónu,
ktorý dokonale spĺňa všetky individuál-
ne požiadavky“

Rozhranie:  a/b (analógové)
Použitie:  HA / PBX
Štandardy:  DECT, GAP

Konfigurácia
Pripojenie 1 externej linky
Možnosť prihlásenia až 4 prenosných slúchadiel

Hlavné charakteristiky

Všeobecné údaje

 Koncepcia Plug & Play (zariadenie nevyžaduje   
 zvláštnu inštaláciu, stačí ho vybaliť, zapojiť a začať  
 telefonovať)
 Interné antény
 Funkcie zobrazenia dátumu a času sú chránené   
 proti výpadku napájania

Špeciálne funkcie

 Veľké tlačidlá (podsvietená klávesnica)
 4 tlačidlá skrátenej voľby na prenosnom slúchadle
 Veľké typy písma (Jumbo, 30 bodov a Standard,
 20 bodov)
 Zlepšená čitateľnosť
 Zlepšená akustika (veľmi hlasitý a zreteľný zvuk)
 Kompatibilita s načúvacími prístrojmi

Menu

 Prehľadný systém menu zjednodušujúci používanie
 Užívateľské pokyny až v 19 jazykoch

Displej prenosného slúchadla

 Podsvietený 4-riadkový čiernobiely displej (ako v prí 
 pade modelu Gigaset E150: 1 stavový riadok, 2 tex 
 tové riadky a 1 riadok s displejovými tlačidlami)
 Plocha zobrazenia: 42 x 25 mm
 Veľké typy písma (rovnaké ako v prípade modelu
 Gigaset E150): Standard, 20 bodov a Jumbo, 
 30 bodov, použijú sa aj v prípade čísel v telefónnom  
 zozname)
 Dobrý kontrast zlepšujúci čitateľnosť
 

 Zobrazenie dátumu a času v pohoto 
 vostnom režime
 Zobrazenie stavu batérie
 Zobrazenie trvania hovoru
 Šetrič displeja: veľké zobrazenie času  
 v štýle digitálnych hodín
 Zobrazenie informácie o novom odka 
 ze/správe na displeji

Klávesnica prenosného slúchadla (výber)

 Veľké tlačidlá zjednodušujúce použí 
 vanie
 Podsvietená klávesnica
 Samostatné podsvietené tlačidlo hla 
 sitého odposluchu
 Zamknutie/odomknutie klávesnice  
 stlačením a podržaním tlačidla „#“ (v  
 pohotovostnom režime)
 Použitie funkcie pauzy (P) stlačením  
 a podržaním tlačidla „#“ (počas hovo 
 ru)
 Použitie funkcie opakovania voľby (R)  
 stlačením a podržaním tlačidla „*“
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Voľba telefónnych čísel

 4 tlačidlá skrátenej voľby na prenosnom slú 
 chadle
 Príprava voľby (vkladanie telefónnych čísel  
 pred vyslaním signálu) s možnosťou opravy
 Opakovaná voľba posledných 10 rôznych čí 
 sel
 Podpora Call-by-Call hovorov (cez adresár)
 Automatické vkladanie predvoľby operátora

Prijímanie hovorov

 Zobrazenie informácií CLIP a CNIP
 Možnosť voľby z 10 typov vyzváňania
 - mimoriadne hlasité a zreteľné
 - možnosť nastavenia hlasitosti (6 úrovní hla 
 sitosti vrátane stlmenia a extra hlasitého vy 
 zváňania)
 - 4 Midi a 3 polyfonické melódie
 Vyzváňanie na prenosnom slúchadle cez re 
 produktor hlasitého odposluchu

Adresár

 Telefónny adresár umožňujúci uložiť až 100  
 mien a čísel

Neprijaté hovory

 Signalizácia nových neprijatých hovorov na  
 displeji
 Jednoduchý prístup pomocou menu
 Zoznam zobrazujúci údaje o posledných 20  
 neprijatých hovoroch (s údajom o čase a  
 funkciou voľby)

SMS správy

 Odosielanie a prijímanie SMS správ v dĺžke  
 až 160 znakov
 Uloženie až 15 SMS správ v schránke prija 
 tých správ a 5 SMS správ v schránke odosla 
 ných správ
 Jednoduché nastavenie funkcie SMS správ  
 vrátane registrácie
 SMS protokol 1

Ďalšie funkcie

 Budík
 - možnosť voľby melódie vyzváňania
 - aktivácia pomocou menu

SIEMENS Gigaset E360

Funkcie dostupné pri použití viac ako 1 prenos-
ného slúchadla (interné hovory)

 Možnosť viesť 2 hovory súčasne (1 externý  
 a 1 interný)
 Skupinový interný hovor
 Prepájanie externých hovorov na iné pre  
 nosné slúchadlo
 s predchádzajúcim upovedomujúcim hovo 
 rom alebo spätným volaním
 Prenos záznamov adresára medzi prenos 
 nými slúchadlami (vyžaduje sa použitie zá 
 kladne)
 Skupinový interný hovor v prípade prichád 
 zajúcich externých hovorov
 3-stranná konferencia: 1 externý a 2 interní  
 účastníci (profil pokročilého užívateľa)

Technické údaje

Prenosné slúchadlo

 Pohotovostný režim: do 160 hodín
 Čas hovoru: do 18 hodín
 Batéria: 2 NiMH batérie typu AAA
 Účinný dosah
 v budovách: do 50 m
 na otvorených priestranstvách: do 300 m
 Rozmery (V x Š x H v mm) a hmotnosti:
 Prenosné slúchadlo: 166 x 56 x 31 / 148 g
 Základňa: 63 x 102 x 141 / 123 g
 Nabíjačka: 36 x 69 x 86 / 41 g

Základňa

 Vkladací otvor na nabíjanie v základni
 Možnosť montáže na stenu
 Tlačidlo prezváňania na prednej strane zá 
 kladne
 Pripojenie 1 externej linky
 Možnosť pripojenia až 4 prenosných slú  
 chadiel

Farba
 titánová
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SIEMENS Gigaset E450 / E450 SIM

Základná charakteristika

 Digitálny bezdrôtový telefón
 Rozšíriteľný na 6 prenosných slúchadiel
 Automatické vytočenie predvoľby operátora
 Odolný voči prachu, nárazom a postrieka 
 niu vodou
 Sledovanie hladiny hluku v miestnosti
 SMS s dĺžkou až 640 znakov
 Podsvietený, farebný displej s grafickým  
 menu
 Polyfónne melódie zvonenia
 Telefónny zoznam až pre 150 záznamov

Výnimočne robustný telefón odolný 
voči prachu, nárazom a postriekaniu vo-
dou hravo zvládne vyčíňanie vašich ra-
tolestí. Ideálny telefón pre celú rodinu. 

Vlastnosti

Inštalácia

 Jednoduchá Plug & Play inštalácia (rozbaľte  
 telefón, pripojte ho a môžete hovoriť)
 Funkcie dátumu a času zostávajú zachované  
 i v prípade prerušenia dodávky energie
 Podsvietené tlačidlo MWI, tlačidlo hlasitého  
 hovoru
  
Farebný displej

 Podsvietený 6-riadkový displej prenosnej 
 časti (128 x 128 pixelov, 4096 farieb) 

V pohotovostnom režime:

 Zobrazenie dátumu a času
 Digitálne zobrazenie hodín alebo farebný 
 šetrič displeja
 Zobrazenie stavu nabíjania a intenzity signálu 

Počas komunikácie:

 Zobrazenie doby trvania hovoru

Adresár

 Telefónny zoznam až pre 150 čísel a mien
 VIP položky
 

 Voliteľné nastavenie melódie vyzváňania ku  
 každej položke v telefónnom zozname 

SMS & E-mail

 Automatický záznam SMS
 Odosielanie a prijímanie SMS správ dĺžky  
 až 640 znakov (zreťazenie až 4 SMS)
 Jednoduché písanie SMS uľahčené vďaka  
 funkcii EATONI
 Možnosť uloženia až 30 SMS s 90 znakmi
 Ukladanie telefónnych čísel zo SMS do te 
 lefónneho zoznamu
 Jednoduché písanie textu SMS uľahčené  
 vďaka funkcii EATONI
 Až 3 personalizované schránky pre 
 prichádzajúce SMS
 Komfortný prístup k SMS službám 
 operátora (info-kanály)
 Prenos e-mailov prostredníctvom SMS
 Ukladanie telefónnych čísel z SMS 
 do telefónneho zoznamu
 Podpora rozšírených objektov, 
 ako sú vizitky   

 Voľba telefónnych čísel

 Príprava voľby čísla (vloženie telefónneho  
 čísla pred vytočením) s možnosťou opravy
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 Zoznam pre vytočenie ktoréhokoľvek z po 
 sledných 20 volaných čísel pomocou tlačidla  
 pre prijatie hovoru
 Skrátená voľba tlačidlami 2 až 9, 0 (klávesové  
 skratky), napr. Call-by-Call
 Automatické vkladanie predvolieb prevádzko 
 vateľov siete pred volané číslo
 Režim vytáčania: tónová, pulzová voľba
 Tlačidlo redial pre opakované vytáčanie (mož 
 nosť nastavenia doby čakania)

Technické údaje

 Digitálny štandard DECT / GAP  áno
 Možnosť rozšírenia o dodatočné slúchadlá /  
 dátové zariadenia až 6 prenosných častí
 Prihlásenie slúchadla až na ... základňové  
 stanice  až 4 základňové stanice
 Hmotnosť slúchadla vrátane akumulátorov  
 140 g
 Pohotovostný režim 160 h
 Dĺžka hovoru 12 h
 Štandardné akumulátory NiMH batérie
 Dosah v interiéri až do 50 m
 Dosah v exteriéri až do 300 m
 Rozmery slúchadla (dxšxh) v mm  
 143 x 51 x 25
 Rozmery základňovej stanice (dxšxh) v mm  
 109 x 73 x 122
 Farebný variant v SR tmavomodrá

SIEMENS Gigaset E450 / E450 SIM
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SIEMENS Gigaset E490

Robusní telefon pro náročné situace 
každodenního života 

Základná charakteristika

 DECT/GAP bezdrátový telefón
 odolný proti postriekaniu vodou,
 nárazu a prachu
 handsfree s vynikajúcou kvalitou zvuku
 funkcia vibracall
 farevný grafický displej, podsvietený
 telefónny zoznam až na 150 mien a čísiel
 VIP záznamy
 zoznam zobrazujúci až 30 
 zmeškaných hovorov
 opätovné vytáčanie posledných čísiel
 10 polyfonných a 5 štandardných melódií
 budík
 detská opatrovateľka
 funkcia dát a času chránené 
 pred výpadkom prúdu
 základňu aj nabíjačku ide pripevniť
 na stenu
 pripojenie náhlavnej súpravy 
 cez 2,5mm konektor
 pripojenie až 6 prenosných častí 
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SIEMENS Gigaset S450 SIM

Základná charakteristika

 Digitálny bezdrôtový telefón
 Možnosť rozšírenia až o 6 dodatočných slúchadiel
 Integrovaná čítačka SIM kariet (s možnosťou čítania  
 a zápisu záznamov SIM karty)
 Podsvietený farebný displej
 Hlasité (handsfree) telefonovanie v plne du  
 plexnej kvalite
 Telefónny zoznam až pre 150 záznamov

Vlastnosti

 Vylepšená funkcia hlasitého (handsfree) 
 telefonovania v plne duplexnej kvalite
 Automatická predvoľba operátora siete
 Sledovanie hladiny hluku v miestnosti (Baby Alarm)
 Zoznam pre 30 zmeškaných a prijatých hovorov   
 (zobrazenie čísla a mena)
 Upozornenie na zmeškané hovory prostredníctvom  
 automatického posielania SMS správ na zvolené
 telefónne číslo
 SMS s dĺžkou až 640 znakov
 Polyfonické melódie zvonenia
 Integrovaná čítačka SIM kariet (s možnosťou čítania  
 a zapisovania)

Technické údaje

Charakteristiky slúchadla  
 
 Displej  6-riadkový grafický displej,  
 (128x128 pixelov, 4096 farieb)
 Osvetlený displej áno, 4096 farieb
 Šetrič displeja áno
 Ovládanie telefónu cez menu áno
 Navigačné tlačidlo áno
 Osvetlená klávesnica áno
 Signalizácia prostr. LED-diód (došlá  
 správa, hovor a pod.) áno
 Zobrazenie intenzity signálu áno
 Zobrazenie stavu nabitia 
 akumulátorov áno
 Zobrazenie dátumu a času áno
 Zobrazenie dĺžky trvania hovoru / 
 tarifikačných poplatkov áno

Špeciálne vlastnosti   

 Hlasité telefonovanie (handsfree) áno
 Hlasová identifikácia volajúceho áno
 Baby telefón / akustická kontrola miestnosti áno
 Melódie zvonenia 5 polyfonických, 10 štandardných
 Vyhľadávanie slúchadla (Paging) áno
 Viacjazyčné menu 19 jazykov
 Podpora pre Gigaset Repeater áno

Funkcie volania  

 Opakovanie voľby 10 naposledy volaných čísel
 Telefónny zoznam až 150 čísel a mien, dátumy   
 narodenín, VIP záznamy s vlastným zvonením
 Príprava volania (zadávanie tel. čísla pred vytáča 
 ním) áno, s možnosťou opravy
 Výber operátora áno, automatický
 Zoznam prijatých hovorov s indikátorom času a   
 možnosťou volania áno
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SMS funkcie   

 Prenos SMS správ áno, až 640 znakov
 Schránka SMS správ s vlastnými 
 nastaveniami až 3
 Posielanie e-mailov prostredníctvom SMS
 Písanie správ s pomocníkom áno

Rozhrania a pripojenie  

 Identifikácia volajúceho (CLIP)  áno

Charakteristiky pre viac mobilných častí  

 Funkcia Walkie-Talkie - hovor medzi 
 2 slúchadlami mimo základne áno
 Simultánne hovory áno 
 (1 externý / 2 in terné)
 Presmerovanie externých hovorov na iné 
 slúchadlo áno, s možnosťou konzultácie pred  
 prepojením
 Prenos telefónnych zoznamov medzi 
 slúchadlami áno

Technické špecifikácie  

 Digitálny štandard DECT / GAP  áno
 Možnosť rozšírenia o dodatočné slúchadlá /  
 dátové zariadenia až 6 slúchadiel
 Prihlásenie slúchadla až na ... základňové  
 stanice  4 základne
 Hmotnosť slúchadla vrátane akumulátorov  
 140 g
 Pohotovostný režim 170 h
 Dĺžka hovoru 13 h
 Štandardné akumulátory NiMH batérie (AAA)
 Dosah v interiéri až do 50 m
 Dosah v exteriéri až do 300 m
 Rozmery slúchadla (dxšxh) v mm 
 144 x 52 x 27
 Rozmery základňovej stanice (dxšxh) v mm  
 110 x 122 x 72

SIEMENS Gigaset S450 SIM
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SIEMENS Gigaset S680

Štýlový telefón pre časté používanie s 
možnosťou synchronizácie dát cez 
Bluetooth 

Základná charakteristika

 displej: podsvietený farebný 8 riadkový 
 grafický displej
 použitie: domácnosti, rodinné domy, kancelárie
 ovládanie + menu: komfortné menu pre jednodu  
 ché použitie - IKONY, možnosť prijať hovor cez BT  
 headset, možnosť synchronizácie dát cez BT roz  
 hranie a Gigaset QuickSync software, ovládanie po 
 mocou 4 stupňového navigačného tlačidla
 telefónny zoznam: až pre 250 položiek v tvare   
 vCard, možnoť synchronizácie adresárov medzi   
 Microsof Outlook (mobil),
 hlasité telefónovanie: áno
 SMS: 640 znakov
 podsvietená klávesnica: áno - farba podsvietenia:  
 Jantár
 Bluetooth: áno
 spätné volanie: posledných 20 volaných čísel
 vyzváňacie melódie: 33 predinštalovaných melódií
 funkcia budíka a upozornenia na termín: áno, budík  
 + upozornenie na termín
 dĺžka hovoru: až do 10 hodín
 dosah: interier: až do 50 m exteriér: až do 300 m
 napájanie: 2 x AAA
 podpora pre repeater: áno
 rozmery slúchadla: 143x50x28mm
 možnosť pripojenia viacerých slúchadiel k základni:  
 áno 6, odporúčané: Gigaset C68H, Gigaset C47H,  
 Gigaset SL37H,
 ECO informácie:
 ECO DECT: o 60% nižšia spotreba energie ECO  
 Mode: zníženie vysielacieho výkonu základne až o  
 80 %
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SIEMENS Gigaset S685

Štýlový telefón so záznamníkom pre 
časté používanie s možnosťou 
synchronizácie dát MS outlook cez 
Bluetooth 

Základná charakteristika

 displej: podsvietený farebný 8 riadkový 
 grafický displej
 použitie: domácnosti, rodinné domy, kancelárie
 ovládanie + menu: komfortné menu pre jednodu  
 ché použitie - IKONY, možnosť prijať hovor cez BT  
 headset, možnosť synchronizácie dát cez BT roz  
 hranie a Gigaset QuickSync software, ovládanie po 
 mocou 4 stupňového navigačného tlačidla
 telefónny zoznam: až pre 250 položiek v tvare   
 vCard, možnoť synchronizácie adresárov medzi   
 Microsof Outlook (mobil),
 hlasité telefónovanie: áno
 SMS: 640 znakov
 podsvietená klávesnica: áno - farba podsvietenia:  
 Jantár
 Bluetooth: áno
 spätné volanie: posledných 20 volaných čísel
 vyzváňacie melódie: 33 predinštalovaných melódií
 funkcia budíka a upozornenia na termín: áno, budík  
 + upozornenie na termín
 dĺžka hovoru: až do 10 hodín
 dosah: interier: až do 50 m exteriér: až do 300 m
 napájanie: 2 x AAA
 podpora pre repeater: áno
 rozmery slúchadla: 143x50x28mm
 možnosť pripojenia viacerých slúchadiel k základni:  
 áno 6, odporúčané: Gigaset C68H, Gigaset C47H,  
 Gigaset SL37H,
 ECO informácie:
 ECO DECT: o 60% nižšia spotreba energie ECO  
 Mode: zníženie vysielacieho výkonu základne až o  
 80 %
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Malý a štýlový telefón Siemens s tech-
nológiou Bluetooth ®  –  pre vyššiu mo-
bilitu doma   

Základná charakteristika

 Prenos adresára pre 250 vCard záznamov do/z mo 
 bilného telefónu cez Bluetooth®
 Bezdrôtové Bluetooth® pripojenie slúchadiel
 Synchronizácia dát a stiahnutie šetričov obrazovky  
 cez Bluetooth® a softvér Gigaset QuickSync (pod  
 Servisným sťahovaním)
 Osvetlený displej so 65000 farbami a rozlíšením 
 128 x 128 pixelov

Vlastnosti

 SMS s až 640 znakmi
 Moderné hlasité telefonovanie s vynikajúcou kvalitou  
 zvuku 
 Picture CLIP
 Vibračné vyzváňanie
 Kompatibilné s dverovým interkomom Gigaset   
 HC450 

Technické údaje

Charakteristiky slúchadla   

 Displej  6-riadkový grafický displej na slúcha 
 dle (128x128 pixelov, 65-tisíc farieb, zobrazo 
 vacia plocha 31,94 x 22,98 mm)
 Osvetlený displej áno
 Šetrič displeja áno
 Ovládanie telefónu cez menu cez menu
 Navigačné tlačidlo 5-polohové 
 navigačné tlačidlo (vľavo, vpravo, hore, dole,  
 stredové kliknutie)
 Osvetlená klávesnica áno
 Signalizácia prostr. LED-diód (došlá správa,  
 hovor a pod.) nové hovory a správy
 Zobrazenie intenzity signálu áno
 Zobrazenie stavu nabitia akumulátorov áno
 Zobrazenie dátumu a času áno
 Zobrazenie dĺžky trvania hovoru / tarifikač 
 ných poplatkov  áno

Špeciálne vlastnosti   

 Hlasité telefonovanie (handsfree)   
 Pohodlný hovor cez handsfree so 
 samostatným reproduktorom
 Hlasová identifikácia volajúceho nie
 Baby telefón / akustická kontrola miestnosti  
 áno
 Melódie zvonenia Polyfónne melódie   
 vyzváňania (32 akordov): 20 predvolených
 Funkcia budíka a upozornenia na termín  
 na max. 30 schôdzok
 Vibračný alarm  áno
 Vyhľadávanie slúchadla (Paging) áno
 Možnosť montáže na stenu áno 
 (základňová stanica)
 Viacjazyčné menu viac jazykov
 Podpora pre Gigaset Repeater  áno
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SIEMENS Gigaset SL370
Funkcie volania  
 
 Opakovanie voľby posledných 10 
 rôznych volaných čísel
 Telefónny zoznam   Adresár so 7 poliami  
 pre každú položku (meno, priezvisko, 3 čísla,  
 e-mail a narodeniny). Kapacita do 250 vCard  
 záznamov. S vyhradenou pamäťou na maxi 
 málne 250 dostupných záznamov
 Príprava volania (zadávanie tel. čísla pred vy 
 táčaním) áno, s možnosťou opravy
 Automatické opakovanie voľby áno
 Výber operátora áno
 Zoznam prijatých hovorov s indikátorom času  
 a možnosťou volania áno

SMS funkcie  

 Prenos SMS správ až do 640 znakov   
 (závisí od operátora)
 Schránka SMS správ s vlastnými 
 nastaveniami  Najviac 4
 Posielanie e-mailov cez SMS
 Písanie správ s pomocníkom áno, Eatoni
 Možnosť stiahnutia (download)  CLIP 
 a sťahovanie obrázku šetriča obrazovky

Rozhrania a pripojenie  

 Identifikácia volajúceho (CLIP)   áno
 Prepojenie s automatickým vrátnikom áno

Funkcie Bluetooth  

 Rozhranie pre náhlavnú súpravu áno
 Internet prístup pre notebook / PC nie
 Dosah do 10 m

Charakteristiky pre viac mobilných častí   

 Funkcia Walkie-Talkie - hovor medzi 2 slúcha 
 dlami mimo základne áno
 Simultánne hovory 2 hovory naraz 
 (1 externý, 1 interný) / konferenčný hovor 
 3 strán: 1 externý / 2 interní účastníci
 Presmerovanie externých hovorov na iné 
 slúchadlo áno
 Prenos telefónnych zoznamov medzi slúcha 
 dlami áno (potrebná základňa), Bluetooth  
 profil slúchadiel

Technické špecifikácie 
  
 Digitálny štandard DECT / GAP  áno
 Možnosť rozšírenia o dodatočné slúchadlá /  
 dátové zariadenia Možnosť registrácie až 6  
 slúchadiel
 Prihlásenie slúchadla až na ... základňové  
 stanice  Multizákladňa pre najviac 4 základ 
 ňové stanice
 Pohotovostný režim do 350 hodín
 Dĺžka hovoru do 14 hodín
 Štandardné akumulátory Li-Ion
 Dosah v interiéri až do do 50 metrov
 Dosah v exteriéri až do do 300 metrov
 Rozmery slúchadla (dxšxh) v mm 
 L/ W / H 114 / 46,5 / 22,6 mm
 Rozmery základňovej stanice (dxšxh) v mm  
 132 / 105 / 38 mm
 Farebný variant v SR čierna

Digitálny štandard ECO DECT  

 Až o 60 % nižšia spotreba s úsporným   
 zdrojom napájania (v porovnaní s našimi  
 bežnými bezdrôtovými telefónmi)   
 áno
 Vysielací výkon znížený takmer na nulu,  
 keď je slúchadlo na základni (Registrované  
 je len 1 slúchadlo)  
 Režim ECO znižuje vysielací výkon o 80 %  
 (Pre všetky registrované slúchadlá – v po 
 rovnaní s neaktivovaným režimom ECO a s  
 našimi bežnými bezdrôtovými telefónmi)  
 áno

Slúchadlo ECO DECT  

 O 60% nižšia spotreba energie vďaka   
 úspornému napájaniu áno
 Variabilné obmedzovanie vysielacieho vý 
 konu  áno
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SIEMENS Gigaset SL780

Elegantný telefón pre novú éru 
telefonovania

Rozhranie:  a/b(analógové)
Pripojenie:  HA/PBX
Štandardy:  DECT, GAP, CAT-IQ

Konfigurácia
 Možnosť prihlásenia 6 samostatných 
 slúchadiel
 Pripojenie 1 externej linky

Základné vlastnosti

 Jedinečný kovový rám slúchadla a dobíjačky 
 s dizajnom vyššej triedy
 Pripojenie slúchadla cez Bluetooth® a plne funkčné  
 obojsmerné hands-free
 Najmodernejší farebný TFT displej v rade 
 s originálnym užívateľským rozhraním
 Režim ECO Mode Plus na 100 % úsporu 
 vysielacieho výkonu

Menu

 Na prvej úrovni menu grafické, na ďalších úrovniach  
 vo forme zoznamu
 Jednoduché ovládanie pomocou menu tlačidiel a  
 textového menu vo forme zoznamu
 Pohodlné menu pre jednoduché použitie v 29 
 jazykoch (záleží od geografickej oblasti )

Zvukové vlastnosti

 Slúchadlo s podporou HDSPTM 
 HSPTM
 Hovory cez hlasité telefónovanie v plne duplexnej  
 kvalite – aktivácia podsvieteným tlačidlom
 Telefonovanie cez hlasitý odposluch (v plne 
 duplexnej kvalite) hovor aktivovaný pomocou pod 
 svieteného tlačidla a s nastaviteľnou hlasitosťou (5  
 krokov)
 Vyzváňacie melódie cez reproduktor hlasitého 
 odposluchu
 Pomocné tóny (pre tlačidlá potvrdenia + indikácia  
 slabej batérie)
 Vyzváňacie melódie zap./vyp pomocou * tlačidla

Prenosná časť- Displej

 Podsvietený farebný grafický displej  
 2,2“ LCD (TFT QVGA 256k farieb,  
 rozlíšenie 240x320 pixelov)
 Zobrazenie dátumu a času počas ne 
 činnosti/ pohotovostnom režime
 Hodinky sú synchronizované použitím  
 CLIP informácií (závisle od krajiny)
 Zobrazenie stavu batérie a intenzity  
 signálu
 Zobrazenie doby trvania hovoru
 Hodinky (digitálne) ako šetrič displeja

Funkcie klávesnice

 Nová ergonomická klávesnica s vy 
 soko kvalitného materialu 
 (technológia metaldom)
 24 kláves ( numerické, funkčné kláve 
 sy) vrátane s 4 klávesami, soft key*
 5 smerná navigačná oblasť 
 s kliknutím uprostred
 Podsvietenie kláves : biele
 Podsvietená klávesnica pre hlasitý  
 odposluch (červená) a dedikovaná  
 podsvietená klávesa pre správy 
 (červená)
 Zámok klávesnice pre zap./ vyp. 
 pomocou klávesy # (dlhým stlačením)
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 Zap./ vyp. Zvonenia pomocou klávesy *   
 (dlhým stlačením)
 Klávesa Flash (R) s dlhým stlačením pre 
 pauzu (P)
 Klávesa pre interkom (možné použiť ako 
 konkrétnu klávesu pre FNO)

Telefónny zoznam

 Telefónny zoznam so 7 poliamy na záznam  
 (meno, priezvisko, 3 čísla, e-mail a výročie) a  
 uloženie až do 500 vCard záznamov
 Prenos vCard záznamov medzi 
 prenosnými časťami a PC (pomocou 
 Bluetooth alebo USB)
 Zobrazovanie mena pre: prichádzajúce hovo 
 ry, odchádzajúce hovory, zmeškané hovory,  
 zoznam opätovne vytočených čísiel
 VIP- záznamy (možnosť priradenia 
 vyzváňacej melódie pre každý záznam)

Voľba telefónnych čísel

 Príprava voľby čísla (vloženie telefónneho  
 čísla pred vytočením) s možnosťou opravy
 Zoznam 20 posledných rôznych volaných 
 čísel
 Skrátená voľba tlačidlami 2 až 9, 0 (klávesové  
 skratky)
 Vytáčanie: DTMF, pulzná, tónová 
 (nastaviteľná)
 Automatická predvoľba, alebo poskytovateľ
 Zámok operátora (napr. nastavenie Sloven 
 ského operátora k povoleniu hovorov iba 
 prostredníctvom prednastavenej siete)

Zmeškané hovory

 Zobrazenie zmeškaných volaní
 Pohodlný prístup do oddeleného 
 zoznamu zmeškaných volaní, indikácia 
 podsvietení tlačidla správ
 Zoznam zobrazujúci až do 20 zmeškaných  
 volaní s CLIP / CNIP (základňové nastavenie,  
 továrenské nast.) a s časovou značkou 
 Podpora zoznamu vytočených a zmeškaných  
 volaní

Prichádzajúce hovory

 Zobrazenie čísla volajúceho CLIP a CNIP 
 Možnosť výberu z
 - 20 polyfonických (iba prenosné časti)
 - 3 štandardných melódií
 - nastaviteľná hlasitosť
 Výstup zvonenia
 - v prenosnej časti cez reproduktor
 Možnosť výberu pre interné volania
 Funkcia „Nerušiť“ pre externé volania 
 (riadené časom; nastavenie neplatí pre VIP  
 volajúcich)

SMS - nastavenia

 Jednoduché nastavenie SMS správ vrátane  
 registrácie
 Prenos SMS správ (závislé od operátora)  
 až do 640 znakov (rozdelenie do 4 SMS)
 Pamäť pre uloženie 50 krátkych SMS správ
 Až 4 personalizované SMS schránky
 Prenos e-mailov prostredníctvom SMS 
 (oddelený adresár pre e-mailove adresy)
 Ukladanie čísiel do telefónneho zoznamu
 SMS protokol 1

Rozširujúce funkcie

 Plug & Play
 Moderný dizajn prenosnej časti a základne
 Blokovanie tlačidiel; pre neželané stlačenie
 Budík s
 - výberom zvonenia
 - režimom zdriemnutia
 - synchronizácia hodín pomocou informácií  
 CLIP
 Funkcia: čas a informácie sú chránené proti  
 výpadku prúdu
 Interná anténa

Funkcie pri použití viac ako 1 prenosnej časti 
(Intercom)

 Bezplatné interné volanie medzi 
 prenosnými časťami
 2 hovory súčasne (1 externý, 1 interný)
 Trojstranný konferenčný hovor (1 externý, 
 2 interné)
 Zvonenie priradené všetkým, alebo vybra 
 ným prenosným častiam pre interné volania
 Prepájanie externého volania na iné pre  
 nosné časti s možnosťou predošlej 
 konzultácie pred prepojením
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 Konferenčný hovor na prichádzajúce 
 externé volanie
 Prenos telefónnych zoznamov medzi 
 prenosnými časťami

Fixované možnosti operátora (FNO)

 Podpora sieťového poskytovateľa pre 
 používanie R-tlačidla, *-tlačidla a # -tlačidla
 FNO špecifické tlačidlo
 Interaktívne menu pre operátorské funkcie 
 založené na sieti (konferencia, atď.)

Pripojitelnosť

 PC rozhranie so softvérom Gigaset Quick 
 Sync pomocou USB dátového káblu 
 a technológiou Bluetooth:
 - prenos záznamov telefónneho zoznamu z  
 programu Microsoft Outlook
 Technológia Bluetooth v prenosnej časti
 - pripojenie k náhlavnej súprave Bluetooth  
 (profil handsfree a náhlavná súprava)
 - prenos vCard záznamov: prenos záznamov  
 v telefónnom zozname z/do mobilného 
 telefónu
 Podpora GHC (Gigaset HC450)

ECO DECT

 Až do 60% nižšiu spotrebu energie 
 v porovnaní s bežnými adaptérmi
 Zníženie vysielacieho výkonu takmer na nulu,  
 pokiaľ je prenosná časť umiestnená v 
 základni (iba pri zaregistrovaní 1 prenosnej  
 časti)
 Režim ECO – manuálne zníženie 
 vysielacieho výkonu o 80%
 Režim ECO Plus pre 100% zníženie vysiela 
 cieho výkonu základne a všetkých 
 prihlásených prenosných častí
 Prenosná časť redukuje vysielací výkon auto 
 maticky so zmenou vzdialenosti od základne

Technické údaje

Prenosná časť

 V pohotovostný režim: do 200 hodín
 Čas hovoru: do 15 hodín
 Batérie: 1x Li-Ion Accu
 Čas nabíjania: <6h

 Dosah v budovách až do 50 metrov
 Dosah na otvorených priestranstvách
 až do 300 metrov
 Rozmery (V x Š x H v mm) a váha:
 138,9 x 47,7 x 18,4 / 132g

Základňová stanica

o Šetriace napájanie na ~230V
o Vyhľadávacie tlačidlo na prednej strane základne 
-Paging
o Možnosť namontovania na stenu
o Pripojenie 1 externej linky
o Možnosť pripojenia až 6 prenosných častí
o Rozmery (V x Š x H v mm) a váha:
115,7 x 114,9 x 32,4 / 224g
Externá nabíjačka ( pre systém a balíčky HS)
o Pokrytá galvanickým chrómom (vyleštený)
o Rozmery (V x Š x H v mm) a váha:
30,5 x 65,9 x 49,3 / 224g
Prenos súborov cez softvér Gigaset QuickSync
o Sťahovanie obrázkov z PC cez USB, alebo Blue-
tooth (pre funkciu obrázkov CLIP, šetrič displeja, sli-
de show)
o Sťahovanie zvukových súborov z PC (napr. MP3) 
cez USB, alebo Bluetooth
Obsah balenia
o 1 Prenosná časť
o 1 Zadný kryt na prenosnú časť
o 1 Základňová stanica
o 1 Zadný kryt na základňovú stanicu
o 1 Opaskový Clip
o 1 x Li-Ion batéria
o 1 Adaptér pre základňovú stanicu
o 1 Telefónny kábel
o 1 Manuál
o 1 USB dátový kábel
o 1 CD-ROM (driver pre USB dátový kábel)
Farba: kovová / čierna



SIEMENS Gigaset ISDN



+421 911 883 965
+421 911 956 269

033 / 73 308 32
jsollar@jartelsro.sk

Jaroslav Šollar

SIEMENS Gigaset CX470 ISDN

Príťažlivý telefón s rozšírenými 
možnosťami telefonovania až 
z 10 telefónnych čísel

Základná charakteristika

 Podporuje až 10 ISDN čísel (MSN)
 Rozšíriteľný až na 6 slúchadiel
 Automatická synchronizácia dátumu a času 
 prostredníctvom D-kanálu
 ECO DECT – o 60% nižšia spotreba energie 
 a premenlivé zníženie vysielacieho výkonu

Vlastnosti

 Podržanie hovoru, prepínanie medzi linkami
 3-cestné volanie
 Ohlásenie ďalšieho prichádzajúceho hovoru 
 s možnosťou prijatia alebo odmietnutia
 Presmerovanie hovorov
 Automatické spätné volanie pri obsadenom čísle,  
 alebo ak účastník nezdvíha
 Identifikácia nechcených hovorov (MCID)
 Pohodlné hlasité telefonovanie s vynikajúcou 
 kvalitou zvuku
 Funkcia SMS
 Telefónny zoznam na 140 čísel a mien 

Technické údaje

Charakteristika slúchadla   

 Displej  6-riadkový farebný grafický displej na  
 slúchadle (128x128 pixelov, 4096 farieb)
 Osvetlený displej Áno
 Šetrič displeja  Zobrazenie digitálnych hodín  
 alebo farebného obrázku ako šetrič 
 obrazovky (výber z užívateľských nastavení)
 Ovládanie telefónu Cez menu
 Navigačné tlačidlo Áno
 Signalizácia prostredníctvom LED diód  Áno
 Zobrazenie intenzity signálu Áno
 Zobrazenie stavu nabitia Áno
 Zobrazenie dátumu a času Áno
 Zobrazenie tarifikačných poplatkov/dĺžky 
 trvania hovoru Áno

Špeciálne vlastnosti  

 Hlasité telefonovanie (handsfree) Áno, 
 s vynikajúcou kvalitou zvuku
 Hlasová identifikácia volajúceho Nie
 Baby telefón/akustická kontrola miestnosti  
 Áno
 

 Melódie zvonenia 5 polyfónnych 
 zvonení a 10 melódií (zložené 
 hudobníkom);  5 úrovní hlasitosti + 
 vypnutie + postupné zvyšovanie 
 hlasitosti; voliteľná vyzváňacia melódia pre  
 interný hovor
 Funkcia budíka a upozornenia na termín  
 Áno
 Vibračné zvonenie Nie
 Vyhľadávanie slúchadla (paging)   
 Áno
 Možnosť montáže na stenu Áno
 Viacjazyčné menu 20 jazykov
 Podpora pre Gigaset Repeater  -
 Prenos adresára Adresár na 150 
 čísel a mien; VIP položky (ku každej 
 položke v adresári môže byť priradená 
 konkrétna melódia)
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Funkcie volania  

 Funkcia opakovanej voľby Posledných   
 20 rôznych volaných čísel
 Telefónny zoznam Do 150 čísel a mien
 Príprava volania Áno, s možnosťou opravy
 Automatické opakovanie voľby Áno
 Výber operátora Áno, automatický
 Zoznam prijatých hovorov s indikátorom času  
 a možnosťou volania Áno

SMS funkcie  

 Prenos správ Odosielanie a prijímanie do  
 612 znakov (závisí od operátora) – 
 po rozdelení na 8 zreťazených správ SMS.
 Schránka SMS správ s vlastnými 
 nastaveniami až 10 SMS schránok 
 priradených jednotlivým číslam MSN
 Posielanie e-mailov Áno (závisí od 
 krajiny, zákazníka a operátora)
 Spôsob jednoduchého zadávania textu  Áno
 Sťahovanie  

ISDN funkcie  

 ISDN pripojenie Connection in the exchange  
 (ECT)
 Administrácia telefónnych čísel  Up to 10  
 MSNs (auto MSN recog.)
 Synchronizácia času prostr. ISDN Date/time  
 with synchronizing via ISDN
 Funkcie volania hold, consultation, toggle,  
 waiting, accept/reject, forwarding
 Identifikácia volajúceho (CLIP)   Yes
 Ohlásenie ďalšieho prichádzajúceho hovoru  
 (CW) Yes
 Spätné volanie pri obsadenom tel. č. (CCB 
 SR/CCNRS) Yes
 Explicitné prepojenie hovoru (ECT) Yes
 Identifikácia nechcených hovorov (MCID) Yes
 Znázornenie poplatkov  AOC-D, -E, -S

Charakteristiky pre viac mobilných častí  

 simultánne hovory (konferenčné) 4 volania  
 súčasne (2 externé/2 interné); 3-stranná 
 konferencia (1 externý/2 interní účastníci)
 Presme rovanie externých hovorov na iné 
 slúchadlo Áno
 Prenos telefónnych zoznamov medzi 
 slúchadlami Áno

Digitálny štandard ECO DECT  
 
 Až o 60 % nižšia spotreba s úsporným   
 zdrojom napájania (v porovnaní s našimi  
 bežnými bezdrôtovými telefónmi) Áno
 Vysielací výkon znížený takmer na nulu,  
 keď je slúchadlo na základni (Registrované  
 je len 1 slúchadlo) Áno
 Režim ECO znižuje vysielací výkon o 80 %  
 (Pre všetky registrované slúchadlá – 
 v porovnaní s neaktivovaným režimom   
 ECO a s našimi bežnými bezdrôtovými 
 telefónmi) Áno

Slúchadlo ECO DECT  

 O 60% nižšia spotreba energie vďaka   
 úspornému napájaniu  Áno
 Variabilné obmedzovanie vysielacieho 
 výkonu  Áno

Technické špecifikácie  

 Rozhrania Bod-multibod S0 (DSS1)
 Digitálny štandard DECT/GAP Áno
 Možnosť rozšírenia o dodatočné slúchadlá  
 Je možné zaregistrovať 6 až slúchadiel 
 alebo 4 slúchadlá a 1 adaptér M34
 Pohotovostný režim Do 150 hodín
 Dĺžka hovoru  Do 10 hodín
 Štandardné akumulátory 2 x NiMH AAA
 Dosah v interiéri Do 50 metrov
 Dosah v exteriéri Do 300 metrov
 Rozmery slúchadla (D x Š x H) v mm  
 28 x 48 x 146
 Rozmery základňovej stanice (D x Š x H) 
 v mm  66 x 121 x 93
 Farebný variant Čierna
 Štandardné príslušenstvo 1 slúchadlo, 
 1 spona na pás, 1 základňová stanica, 
 2 AAA články, 1 napájací zdroj, 1 telefónny  
 kábel, 1 užívateľský manuál
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SIEMENS Gigaset SX205 ISDN

Možnosť robiť viac 

Základná charakteristika

 Pripojenie až 8 slúchadiel
 Internet prístup prostr. ISDN
 2 analógové porty pre telefón, fax
 1 USB port
 Nočná služba (prepájanie hovorov)
 Administrácia až 10 MSM čísel

Vlastnosti

 Bezdrôtový ISDN telefónny systém s bezdrôtovým  
 pripojením na internet (cez Gigaset USB Adaptér  
 DECT)
 Pripojenie až 8 slúchadiel alebo bezdrôtových Data  
 boxov  (M101data (V.24), M105data (USB) 
 aleboU34 (PC-Card)) k PC
 2 analógové rozhrania na telefón, fax, vrátnika
 1 USB 1.1 prístup pre PC
 Možnosť zasielania SMS a EMS správ so 
 slúchadlami S1, SL1
 Možnosť konfigurácie celého systému z PC
 CLIP funkcia
 20 prijatých, 20 zmeškaných hovorov
 Externé / Interné volania (maximálne 2/3)
 Nočná služba (prepájanie hovorov) - S1, SL1
 Presmerovanie externých hovorov na internú linku
 Prenos telefónneho zozmanu medzi slúchadlami   
 (S1, SL1)
 Možnosť konfigurácie prostredníctvom 
 softvéru Talk&Surf
 Dosah: 50 m interiér, 300 m exteriér 

 ISDN funkcie

 Administrácia až 10 MSM  čísel
 Synchronizácia dátumu a času cez ISDN
 MSN selekcia odchádzajúcich hovorov
 Zobrazenie volajúceho a spojeného čísla
 Potlačenie prenášania telefónneho čísla
 Potlačenie prenášania spojeného telefónneho čísla
 Podržanie hovoru
 Trojstranná konferencia
 Zaparkovanie hovoru (S1, SL1)
 Ohlásenie ďalšieho prichádzajúceho hovoru
 Presmerovanie hovorov
 

 Presmerovanie hovorov počas 
 spojenia
 Automatické spätné volania
 Zachytenie hovorov  (S1, SL1)
 Informácie o poplatkoch počas 
 spojenia (S1, SL1)
 Prepojenie hovoru 

Technické údaje

Špeciálne vlastnosti   

 Vyhľadávanie slúchadla (Paging) áno
 Možnosť montáže na stenu áno
 Viacjazyčné menu 17 jazykov
 Podpora pre Gigaset Repeater áno

Funkcie volania  

 Opakovanie voľby áno
 Príprava volania (zadávanie tel. čísla  
 pred vytáčaním) áno
 Výber operátora manuálne
 Zoznam prijatých hovorov 
 s indikátorom času a možnosťou 
 volania  až do 40 záznamov
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SIEMENS Gigaset SX205 ISDN

ISDN funkcie  

 ISDN pripojenie point to multipoint
 Administrácia tel. čísiel  áno, až 10 MSN 
 čísiel
 Synchronizácia času prostr. ISDN áno
 Funkcie voľby  viď Produktový prospekt 
 v kategórii Downloady a aplikácie
 Funkcie volania viď Produktový prospekt 
 v kategórii Downloady a aplikácie
 Privátny telefónny systém áno
 Identifikácia volajúceho (CLIP)   áno
 Upozornenie na prichádzajúci hovor áno
 Spätné volanie pri obsadenom t.č. (CCBSR/ 
 CCNRS) áno
 Explicitné prepojenie hovoru (ECT) áno
 Identifikácia nechcených hovorov (MCID) áno  
 (S1, SL1)
 Znázornenie poplatkov  áno (S1, SL1)
 Pripojenie na zbernú linku (TP)  
 áno (S1, SL1)

SMS funkcie  

 Možnosť stiahnutia (download)  
 EMS podpora pre S1 a SL1

Komunikácia s PC  

 Driver pre bezdrôtový internet prístup áno
 Prístup na internet áno
 Konfigurácia základňovej stanice áno
 Zoznam prijatých / neprijatých hovorov  áno
 Spájanie kanálov (128kBit len cez USB)  áno
 Firmware update (cez USB) áno
 CAPI 2.0 a TAPI 2.1 áno
 Podpora pri voľbe s TAPI (voľba cez PC, 
 hovor cez slúchadlo) áno

Rozhrania a pripojenie  

 Rozhranie / pripojenie  S0, DSS1-protokol  
 / Euro-ISDN basic rate access 
 (point-to-multipoint) a PBX
 DTMF voľba áno
 Identifikácia volajúceho (CLIP)  áno
 Prepojenie s automatickým vrátnikom áno

Charakteristiky pre viac mobilných častí  

 Simultánne hovory áno
 Presmerovanie externých hovorov 
 na iné slúchadlo áno
 Prenos telefónnych zoznamov medzi 
 slúchadlami áno (S1, SL1)

Technické špecifikácie 
 
 Digitálny štandard DECT / GAP  áno
 Možnosť rozšírenia o dodatočné 
 slúchadlá / dátové zariadenia  
 8 prenosných slúchadiel alebo dátových 
 zariadení
 Hmotnosť slúchadla vrátane akumulátorov  
 závisí od prenosného slúchadla
 Hmotnosť základňovej stanice  cca. 315g
 Dosah v interiéri až do  až do 50 m
 Dosah v exteriéri až do  až do 300 m
 Rozmery základňovej stanice (dxšxh) v mm  
 210 x 145 x 60
 Farebný variant v SR espresso

Dodatočné Siemens príslušenstvo  

 dodatočné slúchadlá A2, C1 - funkcie 
 telefonovania
 slúchadlá SL1, S1 - plná funkcionalita
 Gigaset M105data
 Repeater

Štandardné balenie  

 SX205 isdn základňa
 zdroj
 ISDN kábel
 dátový kábel USB
 montážna sada na stenu
 inštalačný softvér
 návod na použitie
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SIEMENS Gigaset SX353 ISDN

Základná charakteristika

 Bezdrôtový ISDN telefón s integrovaným  
 ISDN modemom
 Pripojenie až 8 slúchadiel alebo 
 bezdrôtových Data Boxov alebo PC-karty
 1 USB port a 1 analógové rozhranie
 Prístup na internet
 Bluetooth® rozhranie
 Integrovaný digitálny odkazovač
 SMS funkcia

Vlastnosti

 Pripojenie až 8 slúchadiel alebo bezdrôtových  
 Data Boxov (M101data (V.24), M105data  
 (USB) alebo U34 (PC-Card)) pre 
 PC pripojenie
 1 analógové pripojenie pre telefón, fax a pod.
 1 pevný USB 1.1 prístup pre PC

Charakteristiky základňovej stanice:

 Podsvietený 4-riadkový grafický displej
 4 tlačidlá rýchlej voľby
 EMS (iba pre S100 a SL100)
 SMS (Eatoni)
 Asistent inštalácie
 Interné/externé volania (max. 2/3)
 Telefonovanie bez rúk
 Blokovanie vytáčania
 Spätné volania pre posledných 50 čísel
 Zoznam prijatých / stratených hovorov (20/20)
 Nočný servis (časovo nastaviteľné 
 presmerovanie hovorov)
 Čakanie na hovor (interné hovory)
 Programovateľné vyzváňacie tóny pre MSN  
 čísla
 Prístupové práve pre užívateľov
 Zobrazenie dĺžky trvania hovoru / poplatkov
 Podržanie hovoru
 Interné presmerovanie externých hovorov
 Spätné volanie, ak spojenie nebolo úspešné
 Telefónny zoznam pre približne 100 vstupov
 Prenos telefónneho zoznamu medzi 
 slúchadlami (nie C100) a základňovou 
 stanicou
 Automatické DTMF-vytáčanie v stave 
 pripojenia
 Presmerovanie hovorov cez 2 B kanál 
 (základňová stanica)
 

 Centrex (MWI, DR, CNI)
 Rezervovanie B kanála, ak sú oba kanály  
 obsadené
 Busy on busy
 Konfigurácia základne cez S100 a SL100
 Registrácia slúchadiel až k 4 základniam
 Podpora pre Gigaset Repeater

ISDN charakteristyky

 Administrácia až 10 MSN čísel (MSN)
 Auto-MSN-feed cez ISDN-linku
 Dátum a čas - synchronizácia cez ISDN
 MSN selekcia odchádzajúcich hovorov
 Zobrazenie čísla volajúceho a Display of  
 caller and called party (CLIP, COLP)
 Potlačenie prenášania telefónneho čísla  
 (CLIR) 
 Potlačenie prenášania spojeného 
 telefónneho čísla (COLR)
 Call hold/consultation/toggling (CH) 
 Trojstranná konferencia (3PTY)
 Pripojenie na zbernú linku (TP)
 Ohlásenie ďalšieho prichádzajúceho 
 hovoru (CW)
 Presmerovanie hovorov (CF) 
 Presmerovanie prichádzajúcich hovorov  
 (CD) 
 Spätné volania (CCBS,CCBNR0)
 Identifikácia nechcených hovorov (MCID) 
 Informácia o poplatku počas hovoru   
 (AOC-D)
 Informácie o poplatku
 Prepojenie hovoru 
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SIEMENS Gigaset SX353 ISDN

Bluetooth® charakteristiky

 GSM volania na/z Bluetooth® mobilného 
 telefónu cez základňovú stanicu na/zo 
 slúchadla 
 Posielanie SMS správ z/na Bluetooth® 
 mobilného telefónu cez základňovú stanicu  
 na/zo slúchadla
 Volania cez Bluetooth® náhlavnú súpravu
 Prístup na internet cez Bluetooth® zariadenia  
 (Laptop, PDA)

Integrovaný odkazovač

 Nahrávanie až do 25 minút
 Upozornenie na nové odkazy cez SMS
 Zobrazenie čísla volajúceho s funkciou 
 spätného volania
 Zobrazenia nových odkazov
 Zobrazenie počtu nových / všetkých odkazov
 Hlásenia dátumu a času
 PIN-ochrana pre každý odkazovač 

Softvér

 PC-Software (talk&surf 5.1) a Driver 

Technické špecifikácie  
 
 Digitálny štandard DECT / GAP  áno
 Možnosť rozšírenia o dodatočné slúchadlá /  
 dátové zariadenia 8 slúchadiel alebo 
 bezdrôtových Data Boxov
 Hmotnosť základňovej stanice  cca 706 g
 Dosah v interiéri až do  50 m
 Dosah v exteriéri až do  300 m
 Rozmery základňovej stanice (dxšxh) v mm  
 245 x 82 x 210
 Farebný variant v SR espresso

Dodatočné Siemens príslušenstvo  

 dodatočné prenosné slúchadlá 
 C1, A2 - funkcie telefonovania
 slúchadlá SL1, S1 - plná funkcionalita
 Gigaset M105data (USB adaptér)
 Repeater

Štandardné balenie  

 G SX353isdn základňa
 zdroj
 ISDN kábel
 inštalačný softvér
 návod na použitie
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SIEMENS Gigaset SX680 ISDN

ISDN telefón s veľkým displejom a 
možnosťou viacerých hovorv súčasne 

Základná charakteristika

 displej: podsvietený farebný 8 riadkový grafický 
 displej
 použitie: malé kancelárie
 ovládanie + menu: komfortné menu pre jednoduché  
 použitie - IKONY, možnosť administrácie až 10 MSN  
 čísel, viacjazyčné menu, pokročilé ISDN funkcie, 4  
 hovory súčasne (2 int, 2 ext.), ovládaniel pomocou 4  
 stupňového navigačného tlačidla
 telefónny zoznam: až pre 250 položiek v tvare   
 vCard, možnoť synchronizácie adresárov medzi   
 Microsof Outlook (mobil),
 hlasité telefónovanie: áno
 SMS: 640 znakov
 podsvietená klávesnica: áno - farba podsvietenia:  
 Jantár
 Bluetooth: áno
 spätné volanie: posledných 20 volaných čísel
 vyzváňacie melódie: 33 predinštalovaných melódií
 funkcia budíka a upozornenia na termín: áno, budík  
 + upozornenie na termín
 dĺžka hovoru: až do 10 hodín
 dosah: interier: až do 50 m exteriér: až do 300 m
 napájanie: 2 x AAA
 podpora pre repeater: áno
 rozmery slúchadla: 143x50x28mm
 možnosť pripojenia viacerých slúchadiel k základni:  
 áno 6, odporúčané: Gigaset C68H, Gigaset, Gigaset  
 SL37H,
 ECO informácie:
 ECO DECT: o 60% nižšia spotreba energie ECO  
 Mode: zníženie vysielacieho výkonu základne až o  
 80 %
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SIEMENS Gigaset A580 IP

Bezdrôtový IP telefón Siemens Gigaset A580IP 
s duálnym módom (pevná linka / VoIP). Jednoduchá 
inštalácia plug play, zoznam 150 záznamov, register 20 
zmeškaných hovorov. Sms správy, handsfree, budík, 
možnosť ďalších až 4 slúchadiel. Repeater 
kompatibilita. Jednoduché nastavenie VoIP bez 
nutnosti pripojenia k PC.

Technické parametre Gigaset A580 IP

 Duální režim VoIP / pevná linka ano
 Souběžný hovor VoIP a pevná ano
 VoIP účtů 6
 Konfigurace více poskytovatelů  ano
 Online telefonní seznam ano
 Gigaset.net ano
 VoIP profily ke stažení  více než 140
 Protokol VoIP ano
 Kodek G711 ano
 Kodek G722 ano
 Kodek G726 ano
 Kodek G729AB  ano
 Qos: ToS. Diffserv ano
 Nastavení VoIP - sluchátko průvodce
 Nastavení VoIP - web  webový konfigurátor
 Handsfree s vynikající kvalitou zvuku ano
 Vyzváněcí melodie 10
 Melodie polyfonní 5
 Nastavitelná hlasitost sluchátka  ano
 Dosah uvnitř budovy až 50 metrů
 Dosah na volném prostranství až 300 metrů
 Pohotovostní doba až 210 hodin
 Doba hovoru až 25 hodin
 Telefonní seznam ano 150 záznamů
 Posledních ... zvolených čísel 10
 Automatická funkce Redial ano
 Automatická funkce Redial ano
 Instalace plug-and-play  ano
 Funkce připomínky data ano
 Funkce upozorňující hovor ano
 Displej grafický  ano
 Displej podsvícený ano
 Zobrazení čísla volajícího (CLIP) ano
 Posledních / zmeškaných hovorů 25 včetně času 
 a data
 Vícejazyčné menu 30 jazyků
 Zobrazení času  ano
 Zobrazení data  ano
 Zobrazení dosahu (sluchátka k základně) ano
 Zobrazení stavu nabití ano
 Zobrazení doby trvání hovoru ano
 

 Programovatelná funkční klávesa 1
 Podsvícená klávesnice  ano 
 (jantarová barva)
 Navigační klávesa ano
 Klávesa oznamování zpráv ano
 Funkce zpráv (SMS) až 640 znaků
 Technologie ECO DECT ano
 Rozšiřitelný 6 až sluchátek
 Interní přesměrování externích 
 hovorů  ano
 Interní / externí hovory souběžně  
 3 / 3 (2 VoIP + 1 pevná linka)
 Připevnitelný na stěnu ano
 Baterie  2xAAA
 Standardy DECT GAP ano
 Rozměry sluchátka (D x Š x H)   
 148x49x29mm
 Rozměry základny (D x Š x H)   
 132x107x46mm
 Rozměry základny (D x Š x H)   
 132x107x46mm
 Rozměry nabíječky (D x Š x H)   
 83x80x38mm
 VoIP Provider VOLNÝ ano
 VoIP Provider VoIPEX ano
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SIEMENS Gigaset C450 IP

Ak máte telefón Gigaset C450 IP, 
na telefonovanie cez internet nebudete 
potrebovať počítač. Ak oceňujete 
flexibilnosť, budete nadšení aké 
jednoduché je prepnúť z telefonovania 
cez internet na telefonovanie cez 
pevnú linku. Stačí stlačiť tlačidlo. 
Všetko je také jednoduché aj vďaka 
funkcii plug-and-play. 

Základná charakteristika

 Digitálny bezdrôtový telefón
 Rozšíriteľný na 6 slúchadiel
 Stlačením tlačidla je možné prepínať medzi VoIP a  
 pevnou sieťou
 Ľahká konfigurácia telefonovania cez internet (VoIP)
 Hlasité (handsfree) telefonovanie
 Možnosť súčasne telefonovať cez VoIP aj cez pevnú  
 linku

Vlastnosti

 Telefonovanie cez internet, ako aj cez pevnú sieť
 Ľahké nastavenie IP telefonovania bez použitia PC
 Podsvietený farebný displej a klávesnica
 Telefónny zoznam až na 100 záznamov
 Ethernet 1x 10/100 Mbit LAN (IEEE 802.3) a PSTN  
 prístup
 Plug & Play inštalácia (rozbaľte telefón, pripojte ho a  
 môžete hovoriť)
 Zobrazenie dátumu a času (chránené v prípade 
 prerušenia napájania)
 Interná anténa
 Možnosť on-line aktualizácie firmvéru
 Jednoduchá voľba prevádzkovateľa siete 
 na prenosnej časti, nie je potreba PC
 Zobrazenie CLIP a CNIP
 Prenos SMS s dĺžkou až 160 znakov
 2 súčasné externé telefonické hovory (VoIP a PSTN)
 1 externý / 1 interný hovor súčasne
 Konferenčný hovor 3 účastníkov (1 externý/ 2 interní  
 účastníci)

Technické údaje

Charakteristiky slúchadla 
  
 Displej  4-riadkový, 101 x 80 pixelov s  
 4096 farbami
 Osvetlený displej podsvietený   
 farebný displej
 Šetrič displeja  zobrazenie času  
 veľkými číslicami so 4 farebnými 
 obrázkami
 Ovládanie telefónu cez menu áno
 Navigačné tlačidlo áno
 Osvetlená klávesnica áno
 Signalizácia prostr. LED-diód (došlá  
 správa, hovor a pod.) áno
 Zobrazenie intenzity signálu áno
 Zobrazenie stavu nabitia 
 akumulátorov áno
 Zobrazenie dátumu a času áno
 Zobrazenie dĺžky trvania hovoru / 
 tarifikačných poplatkov áno

Špeciálne vlastnosti  

 Hlasité telefonovanie (handsfree) áno
 Melódie zvonenia 5 polyfonických (16  
 hlasov), 10 štandardných melódií
 Funkcia budíka a upozornenia 
 na termín budík
 Vyhľadávanie slúchadla (Paging) áno
 Viacjazyčné menu 22 jazykov
 Podpora pre Gigaset Repeater  áno
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SIEMENS Gigaset C450 IP
Funkcie volania 
 
 Opakovanie voľby 10 naposledy 
 volaných čísel
 Telefónny zoznam 100 mien a čísel
 Príprava volania (zadávanie tel. čísla pred 
 vytáčaním) áno, s možnosťou opravy
 Automatické opakovanie voľby  áno
 Výber operátora áno
 Zoznam prijatých hovorov s indikátorom času  
 a možnosťou volania  áno

SMS funkcie  

 Prenos SMS správ dĺžka SMS až 160 znakov
 Schránka SMS správ s vlastnými 
 nastaveniami  áno
 Písanie správ s pomocníkom áno

Rozhrania a pripojenie  

 Rozhranie / pripojenie  
     * a/b (analógové),
     * IP/Ethernet
 DTMF voľba  áno
 Identifikácia volajúceho (CLIP)  áno

Charakteristiky pre viac mobilných častí  

 Simultánne hovory 3 volania súčasne 
 (1 externé / 2 interné)
 Presmerovanie externých hovorov na iné 
 slúchadlo áno
 Prenos telefónnych zoznamov medzi 
 slúchadlami áno

Technické špecifikácie 
 
 Digitálny štandard DECT / GAP  áno
 Možnosť rozšírenia o dodatočné slúchadlá /  
 dátové zariadenia až do 6 prenosných častí
 Hmotnosť slúchadla vrátane akumulátorov  
 116 g
 Hmotnosť základňovej stanice  30 g
 Pohotovostný režim až 150 h
 Dĺžka hovoru až 10 h
 Štandardné akumulátory 2 x NiMH AAA
 Dosah v interiéri až do až 50 metrov
 Dosah v exteriéri až do až 300 metrov
 Rozmery slúchadla (dxšxh) v mm   
 141 x 53 x 31 mm
 Rozmery základňovej stanice (dxšxh) v mm  
 105 x 132 x 46 mm
 Farebný variant v SR Rich Black 
 (Sýta čerň)

Dodatočné Siemens príslušenstvo  

 dodatočné prenosné slúchadlá
 Gigaset Repeater

Štandardné balenie  

 základňa G C450 IP,
 prenosná časť C45,
 klip na opasok,
 batérie,
 2 napájacie jednotky pre základňu 
 a nabíjačka prenosnej časti,
 ethernet kábel,
 telefónna šnúra,
 užívateľský manuál
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SIEMENS Gigaset C470 IP

Jednoduché viaclinkové VoIP a pevné 
volania bez PC plus zdokonalené 
písanie správ

Základná charakteristika

 Duálny režim: jednoduché prepnutie z internetových  
 volaní na volania z pevnej linky jediným stlačením  
 tlačidla
 Informačné služby ako šetrič 
 obrazovky, napr. pred poveď počasia
 Rozšíriteľný telefónny systém s viaclinkovým 
 volaním až na 6 slúchadiel a 6 SIP účtov u rôznych  
 operátorov
 ECO DECT – o 60% nižšia spotreba energie 
 a premenlivé zníženie vysielacieho výkonu

Vlastnosti

 Jednoduchá konfigurácia internetového 
 telefonovania (VoIP) bez PC
 Gigaset.net: Hovory s celým svetom zdarma 
 pomocou telefónov s podporou VoIP cez Gigaset.net
 Až 3 paralelné hovory: 2 VoIP hovory a 1 hovor 
 z pevnej linky cez viacero slúchadiel
 E-mailová notifikácia s časom, dátumom 
 a predmetom 
 Chatovanie (zoznam kontaktov, posielanie správ,  
 status)
 Zvýšená ochrana proti vírusom vďaka chránenému  
 operačnému systému
 Pohodlné hlasité telefonovanie s vynikajúcou 
 kvalitou zvuku 
 CLIP / CNIP
 Osvetlený displej so 4096 farbami a rozlíšením 
 128 x 128 pixelov
 Intuitívne menu s ikonami
 SMS s až 612 znakmi
 Telefónny zoznam na 150 čísel a mien 

Technické údaja

Charakteristika slúchadla   

 Displej  128x128 pixelov, 4096 farieb  
 a 6 riadkov
 Osvetlený displej Áno
 Šetrič displeja  Zobrazenie 
 digitálnych hodín alebo farebného 
 obrázku ako šetrič obrazovky (výber  
 zo 4 užívateľských nastavení)
 Ovládanie telefónu Áno
 Navigačné tlačidlo Áno
 Signalizácia prostredníctvom LED  
 diód Áno
 Zobrazenie intenzity signálu Áno
 Zobrazenie stavu nabitia Áno
 Zobrazenie dátumu a času Áno
 Zobrazenie tarifikačných poplatkov/ 
 dĺžky trvania hovoru Áno

Špeciálne vlastnosti  

 Hlasité telefonovanie (handsfree) Áno
 Baby telefón/akustická kontrola 
 miestnosti Áno
 Melódie zvonenia 5 polyfónnych 
 zvonení a 10 melódií
 Funkcia budíka a upozornenia 
 na termín Áno
 Vibračné zvonenie
 Vyhľadávanie slúchadla (paging) Áno
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SIEMENS Gigaset C470 IP

 Možnosť montáže na stenu Áno (základňová  
 stanica)
 Viacjazyčné menu Pokyny pre užívateľa v 20  
 jazykoch (čiastočne dostupné)
 Podpora pre Gigaset Repeater Áno
 Prenos adresára Výmena kontaktov (napr.  
 OUTLOOK™) s PC (kopírovanie z/do PC)  
 cez súbor tsv; vyhľadávanie cez online   
 zoznam Online Phone Book (len v niektorých  
 krajinách)

Funkcie volania  

 Duálny režim Jednoduché prepnutie 
 z internetových volaní (VoIP) na volania z  
 pevnej linky jediným stlačením tlačidla
 Funkcia opakovanej voľby Opätovné 
 vytočenie 20 rôznych volaných čísel; tlačidlo  
 opakovaného vytáčania (nastaviteľný čas 
 pamäte)
 Telefónny zoznam 150 mien a čísel; VIP 
 položky, ku každej položke v adresári môže  
 byť priradená konkrétna melódia; 
 vyhľadávanie cez verejný zoznam Public 
 Phone Book (len v niektorých krajinách / na  
 požiadanie), telefónny zoznam Gigaset.net
 Príprava volania Áno, s možnosťou opravy
 Automatické opakovanie voľby  -
 Výber operátora Áno
 Zoznam prijatých hovorov s indikátorom času  
 a možnosťou volania Áno

SMS funkcie  

 Prenos správ Do 612 znakov (závisí od 
 operátora)
 Schránka SMS správ s vlastnými 
 nastaveniami Ľahké nastavenie SMS 
 vrátane registrácie, 1 spoločná + 
 3 personalizované SMS schránky
 Posielanie e-mailov Áno
 Spôsob jednoduchého zadávania textu  

Funkcie IP  

 Protokol VoIP SIP
 Profily VoIP Ľahký výber profilov operátora  
 cez slúchadlo alebo Web Server
 Linky VoIP Viaclinkové s až 6 SIP účtami: 
 Nastavte si až 6 SIP účtov u rôznych 
 operátorov, postupne priraďte účty 
 k slúchadlám (samostatne v smeroch 
 odosielania a prijímania)
 Kodeky G711, G722 (základňová stanica),  
 G726, G729AB
 

 Kvalita služby ToS. Diffserv (závisí od 
 krajiny, siete a operátora)
 Nastavenie VoIP Aktualizácia firmvéru 
 priamo cez slúchadlo, bez narábania so 
 súbormi

E-mail a posielanie správ  

 Posielanie správ Integrované 
 chatovacie služby (Google, Yahoo, MSN,  
 ICQ, AOL...) cez Jabber Server: zoznam  
 kontaktov s online statusom, posielanie   
 správ, volanie kontaktov; signalizácia 
 nových správ cez osvetlené MWI-klávesy

Analógové pripojenie  

 počet analógových pripojení Najviac 
 6 slúchadlá
 Identifikácia volajúceho (CLIP) Áno (závisí  
 od krajiny, siete a operátora)
 Prepojenie s automatickým vrátnikom Áno

Charakteristiky pre viac mobilných častí  

 simultánne hovory (konferenčné) 2 VoIP  
 a 1 PSTN volanie naraz (+ 1 interný 
 hovor alebo AM prístup); VoIP resp. PSTN  
 konferenčný hovor 3 strán (1 externý / 
 2 interní účastníci); Dva konferenčné 
 hovory 3 strán naraz (1 externý VoIP 
 alebo PSTN/2 interní účastníci v každom +  
 AM prístup)
 Presmerovanie externých hovorov na iné  
 slúchadlo Áno
 Prenos telefónnych zoznamov medzi slú  
 chadlami Áno

Digitálny štandard ECO DECT 
 
 Až o 60 % nižšia spotreba s úsporným   
 zdrojom napájania (v porovnaní s našimi  
 bežnými bezdrôtovými telefónmi) Áno
 Vysielací výkon znížený takmer na nulu,  
 keď je slúchadlo na základni (Registrované  
 je len 1 slúchadlo) 
 Režim ECO znižuje vysielací výkon o 80 %  
 (Pre všetky registrované slúchadlá – 
 v porovnaní s neaktivovaným režimom   
 ECO a s našimi bežnými bezdrôtovými 
 telefónmi) Áno
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SIEMENS Gigaset C470 IP

Slúchadlo ECO DECT  

 O 60% nižšia spotreba energie vďaka 
 úspornému napájaniu Áno
 Variabilné obmedzovanie vysielacieho výkonu  
 Áno

Technické špecifikácie  

 Rozhrania a/b (analógové), IP/Ethernet
 Digitálny štandard DECT/GAP Áno
 Možnosť rozšírenia o dodatočné slúchadlá  
 Možnosť registrácie až 6 slúchadiel
 Pohotovostný režim Do 300 h
 Dĺžka hovoru Do 12 h
 Štandardné akumulátory 2 x NiMH AAA
 Dosah v interiéri Do 50 metrov
 Dosah v exteriéri Do 300 metrov
 Rozmery slúchadla (D x Š x H) v mm  
 28 x 48 x 146
 Rozmery základňovej stanice (D x Š x H) 
 v mm 157 x 107 x 46
 Rozmery nabíjačky (D x Š x H) v mm   
 67x77x29
 Farebný variant Čierna „Piano“
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SIEMENS Gigaset C475 IP

Jednoduché viaclinkové volania cez 
pevnú linku a VoIP bez počítača so 
zdokonaleným písaním správ 
a integrovaným odkazovačom

Základná charakteristika

 Charakteristika ako u modelu C470 IP

Technicke údaje

Charakteristiky integrovaného záznamníka  
 
 Dĺžka záznamu  Do 30 minút
 Preddefinované hlásené texty (Plug&Play) 
 1 individuálne ohlásenie, 1 pomocné ohlásenie (170  
 sekúnd), ktoré si môže nahrať používateľ
 Časovo nastaviteľné prepnutia medzi hlásenými 
 textami Áno
 Oznámenie dátumu a času Áno
 Ovládanie záznamníka  Nastaviteľná dĺžka 
 vyzváňania: okamžite, automaticky, po 10, 18, 30  
 sekundách
 Diaľkové prehrávanie Áno, chránené kódom PIN 
 (4 číslice)
 Záznam aktuálneho hovoru Áno
 Prevencia pred výpadkom prúdu Áno
 Časové nastavenie záznamníka Nastaviteľná dĺžka  
 odkazov: neobmedzená, 60, 120, 180 sekúnd
 Hlásené texty Prostredníctvom slúchadla
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SIEMENS Gigaset DE380 IP R

Šnúrový IP telefón Gigaset

Rozhranie:  IP/Ethernet/WAN
Štandardy:  SIP protokol

Hlavní funkce

Funkce

 Ethernet 1x 10/100 Mbit LAN port (IEEE 802.3)
 širokopásmový HDSP
 WAN/LAN porty (2 RJ45; sí  & PC)
 PPPoE klient (router)
 NAT a režim premostenia
 SIP RFC 3261
 SRTP, RTP, UDP, TCP/IP, TLS
 konfigurácia systému cez webové rozhranie alebo
 menu
 jazyk displeje: angličtina, nemčina
 konektor náhlavnej súpravy
 reproduktor
 handsfree
 aktualizácia firmwaru
 autoprovisioning cez jednotlivé konfiguračné
 súbory
 telefónny zoznam (200 záznamov)
 MWI - Message Waiting Indicator (indikácia
 čakajúcej správy)
 nastavenie poskytovateľa k stiahnutiu

Vytáčanie

 príprava vytáčania (vkladanie telefónnych čísiel pred
 vytočením) s možnosťou opravy
 opetovné vytáčenie posledného čísla
 klávesy rýchleho vytáčania

Príjem hovorov

 identifikácia volajúceho

Zmeškané hovory

 zoznam zmeškaných hovorov
 vytáčanie zo zoznamu hovorov
 deník hovorov
 deník hovorov (súbor) vo webovom užívateľskom
 prostredí

Adresár

 telefónny adresár až pre 200 
 mien a čísiel

Menu

 pohodlné menu pre lahké ovládanie
 displeju: dvojriadkový 
 (128 x 35 bodových matíc)
 s ikonami

Klávesnica

 číselné klávesy + klávesy 
 so zvláštnou funkciou
 podsvietený reproduktor a klávesa  
 MWI

Funkce IP Net

 kvalita služby (vrstva 2, 3)
 DHCP klient; provoz za routerom
 podpora STUN
 pokročilé audio funkcie: VAD 
 (detekcia aktivity hlasu) / CNG 
 (udržanie kvality zvuku), AEC
 (eliminácia akustického echa), 
 adaptívna hodnota
 oneskorenie, maskovanie ztratených 
 paketov,
 potlačenie ticha
 kodeky: G.711 %-law / a-law, 
 G.729A B, G.722,
 ILBc
 podpora rôznych funkcií: DTMF 
 (rfc 2833, SIP Info, RFC2976), 
 automatické spätné volanie, 3 stranná  
 konferencia, držanie, druhý hovor a
 prepínanie (v prístroji), nerušiť, 
 zamedzenie identifikácie volajúceho, 
 presmerovanie hovoru



SIEMENS Gigaset 
prídavné slúchadlá
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SIEMENS Gigaset C38

Prídavné slúchadlo vhodné pre 
rozšírenie telefónneho systému 

Základná charakteristika

 displej: podsvietený farebný displej
 použitie: domácnosti, rodinné domy, kancelárie
 ovládanie + menu: prídavné slúchadlo triedy C,   
 možnosť jednoduchého prenosu adresára medzi  
 slúchadlami
 telefónny zoznam: až pre 150 mien a čísel
 hlasité telefónovanie: áno, vynikajúca kvalita zvuku  
 prostredníctvom HSP™ technológie
 SMS: 160 znakov
 podsvietená klávesnica: áno - farba podsvietenia:  
 Jantár
 Bluetooth: nie
 spätné volanie: posledných 25 volaných čísel
 vyzváňacie melódie: 10 štandardných vyzváňacích  
 melódií, 5 polyfonických
 funkcia budíka a upozornenia na termín: nie
 dĺžka hovoru: až do 20 hodín
 dosah: interier: až do 50 m exteriér: až do 300 m
 napájanie: 2 x AAA
 podpora pre repeater: áno
 rozmery slúchadla: 148 x 50 x 30
 ECO informácie:
 ECO DECT: o 60% nižšia spotreba energie ECO  
 Mode: variabilné zníženie vysielacieho výkonu 
 v závislosti slúchadla od základne
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SIEMENS Gigaset C47H

Príťažlivý telefón navrhnutý pre 
moderný komfort   

Základná charakteristika

 Osvetlený farebný displej a klávesnica
 Pohodlné hlasité telefonovanie s vynikajúcou 
 kvalitou zvuku
 Telefónny zoznam na 150 čísel a mien
 ECO DECT – o 60% nižšia spotreba energie 
 a premenlivé zníženie vysielacieho výkonu

Vlastnosti

 Osvetlené tlačidlo signalizujúce nové správy
 SMS s až 612 znakmi
 Šetrič obrazovky s digitálnymi hodinami
 Budík
 Telefónny zoznam až na 150 záznamov
 Pripojenie slúchadiel 

Technické údaje

Charakteristika slúchadla   

 Displej  6-riadkový farebný grafický displej na  
 slúchadle (128x128 pixelov, 4096 farieb)
 Osvetlený displej Áno
 Šetrič displeja  Zobrazenie digitálnych hodín  
 alebo farebného obrázku ako šetrič 
 obrazovky (výber zo 4 užívateľských 
 nastavení)
 Ovládanie telefónu Cez menu
 Navigačné tlačidlo Áno
 Signalizácia prostredníctvom LED diód Áno
 Zobrazenie intenzity signálu Áno
 Zobrazenie stavu nabitia Áno
 Zobrazenie dátumu a času Áno
 Zobrazenie tarifikačných poplatkov/dĺžky 
 trvania hovoru Áno

Špeciálne vlastnosti  

 Hlasité telefonovanie (handsfree) Áno, 
 s vynikajúcou kvalitou zvuku
 Hlasová identifikácia volajúceho Nie
 Baby telefón/akustická kontrola miestnosti  
 Áno
 

 Melódie zvonenia 5 polyfónnych zvonení a  
 10 melódií (zložené hudobníkom); 
 5 úrovní hlasitosti + vypnutie + postupné  
 zvyšovanie hlasitosti; voliteľná vyzváňacia  
 melódia pre interný hovor
 Funkcia budíka a upozornenia na termín  
 Áno
 Vibračné zvonenie Nie
 Vyhľadávanie slúchadla (paging) Áno
 Hlasité počúvanie volajúceho na 
 základni  
 Možnosť montáže na stenu Áno
 Viacjazyčné menu 20 jazykov
 Podpora pre Gigaset Repeater  
 Prenos adresára Áno via mobilných častí

Funkcie volania  

 Funkcia opakovanej voľby Posledných 20  
 rôznych volaných čísel
 Telefónny zoznam Adresár na 150 čísel a  
 mien; VIP položky (ku každej položke 
 v adresári môže byť priradená konkrétna  
 melódia)
 Príprava volania Áno, s možnosťou opravy
 Automatické opakovanie voľby Áno
 Výber operátora Áno, automatický
 Zoznam prijatých hovorov s indikátorom   
 času a možnosťou volania Áno
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SMS funkcie
  
 Prenos správ Odosielanie a prijímanie do 612  
 znakov (závisí od operátora)
 Schránka SMS správ s vlastnými 
 nastaveniami Áno, až 4 personalizované  
 SMS schránky (závisí od operátora)
 Posielanie e-mailov Áno (závisí od krajiny,  
 krajiny/zákazníka a operátora)
 Spôsob jednoduchého zadávania textu Áno

Analógové pripojenie  

 počet analógových pripojení Zaregistrovať  
 možno 6 slúchadiel; slúchadlo pre až 
 4 základňové stanice
 Identifikácia volajúceho (CLIP) Áno

Charakteristiky pre viac mobilných častí  

 Funkcia Walkie-Talkie – hovor medzi 
 2 slúchadlami mimo základne Nie
 simultánne hovory (konferenčné) Áno 
 (1 externý / 2 interné)
 Presmerovanie externých hovorov na iné 
 slúchadlo S predchádzajúcim konzultačným  
 volaním alebo opätovným volaním
 Prenos telefónnych zoznamov medzi 
 slúchadlami Áno

Slúchadlo ECO DECT  

 O 60% nižšia spotreba energie vďaka 
 úspornému napájaniu  Áno
 Variabilné obmedzovanie vysielacieho výkonu  
 Áno

Technické špecifikácie 
 
 Rozhrania a/b (analógové)
 Digitálny štandard DECT/GAP Áno
 Možnosť rozšírenia o dodatočné slúchadlá  
 Najviac 6 slúchadlá
 Pohotovostný režim Do 150 h
 Dĺžka hovoru Do 12 h
 Štandardné akumulátory 2 x NiMH AAA
 Dosah v interiéri Do 50 metrov
 Dosah v exteriéri Do 300 metrov
 Rozmery slúchadla (D x Š x H) v mm 
 28 x 48 x 146
 Rozmery základňovej stanice (D x Š x H) 
 v mm 66 x 121 x 93
 Farebný variant Čierna

Štandardné príslušenstvo 

 1 slúchadlo, 1 spona na pás, 1 základňová  
 stanica, 2 AAA články, 1 napájacia 
 jednotka, 1 telefónna šnúra, 1 užívateľský  
 manuál
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SIEMENS Gigaset E36

Načo sa trápiť a žmúriť na malé 
tlačidlá? Telefón Gigaset E36 je 
špeciálne navrhnutý tak, aby sa vám 
špeciálne prispôsobil – telefonovanie s 
priateľmi a rodinou bude ešte ľahšie a 
radostnejšie.

Základná charakteristika

 Veľké tlačidlá, veľké písmená a zlepšená akustika
 4 klávesy na slúchadle na rýchle vytáčanie
 Osvetlený displej a klávesnica
 SMS s až 160 znakmi

Vlastnosti

 Zlepšená čitateľnosť (veľké písmená, 
 optimalizovaný kontrast)
 Zlepšená akustika
 Pohodlné hlasité telefonovanie
 Načúvací prístroj
 Adresár na 100 čísel a mien
 Šetrič obrazovky: veľký displej s digitálnymi 
 hodinami 

Technické údaje

Charakteristiky slúchadla   

 Displej  4-riadkový grafický displej
 Osvetlený displej áno
 Šetrič displeja  veľký displej 
 s digitálnymi hodinami
 Ovládanie telefónu cez menu cez menu
 Navigačné tlačidlo áno
 Osvetlená klávesnica áno
 Zobrazenie intenzity signálu nie
 Zobrazenie stavu nabitia 
 akumulátorov áno
 Zobrazenie dátumu a času áno
 Zobrazenie dĺžky trvania hovoru / 
 tarifikačných poplatkov áno

Špeciálne vlastnosti  

 Hlasité telefonovanie (handsfree) áno
 Melódie zvonenia 10 voliteľných zvonení 
 (4 Midi a 3 polyfónne)
 Funkcia budíka a upozornenia na termín 
 Budík
 Vyhľadávanie slúchadla (Paging) áno
 Možnosť montáže na stenu áno
 Viacjazyčné menu až 19 jazykov

Funkcie volania 
 
 Opakovanie voľby Opätovné vytočenie 
 posledných 10 volaných čísel
 Telefónny zoznam Telefónny adresár na   
 100 čísel a mien
 Príprava volania (zadávanie tel. čísla pred  
 vytáčaním) s možnosťou opravy
 Výber operátora áno
 Zoznam prijatých hovorov s indikátorom   
 času a možnosťou volania áno

SMS funkcie  

 Prenos SMS správ až do 160 znakov 
 (závisí od operátora)
 Schránka SMS správ s vlastnými 
 nastaveniami áno
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Charakteristiky pre viac mobilných častí  

 Simultánne hovory konferenčný hovor 3 strán:  
 1 externý / 2 interní účastníci
 Presmerovanie externých hovorov na iné 
 slúchadlo áno
 Prenos telefónnych zoznamov medzi 
 slúchadlami áno

Technické špecifikácie  

 Digitálny štandard DECT / GAP  áno
 Možnosť rozšírenia o dodatočné slúchadlá /  
 dátové zariadenia Možnosť registrácie až 4  
 slúchadiel
 Pohotovostný režim do 160 hodín
 Dĺžka hovoru do 18 hodín
 Štandardné akumulátory 2 x NiMH AAA
 Dosah v interiéri až do do 50 metrov
 Dosah v exteriéri až do do 300 metrov
 Rozmery slúchadla (dxšxh) v mm  
 165 x 55 x 28 mm
 Farebný variant v SR strieborná

Slúchadlo ECO DECT  

 O 60% nižšia spotreba energie vďaka 
 úspornému napájaniu áno
 Variabilné obmedzovanie vysielacieho výkonu  
 áno

SIEMENS Gigaset E36
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Prídavná rúčka k Gigaset S670, S675, 
SX670 ISDN
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SIEMENS Gigaset S68H

Prídavné slúchadlo vhodné pre 
rozšírenie IP a PSTN telefónneho 
systém 

Základná charakteristika

 displej: podsvietený farebný 8 riadkový grafický 
 displej
 použitie: domácnosti, rodinné domy, kancelárie
 ovládanie + menu: prídavné slúchadlo triedy S s  
 BlueTooth, možnosť jednoduchého prenosu 
 adresára medzi slúchadlami
 telefónny zoznam: až pre 250 položiek v tvare   
 vCard, možnoť synchronizácie adresárov medzi   
 Microsof Outlook (mobil)
 hlasité telefónovanie: áno
 SMS: 640 znakov
 podsvietená klávesnica: áno - farba podsvietenia:  
 Jantár
 Bluetooth: áno
 spätné volanie: posledných 20 volaných čísel
 vyzváňacie melódie: 33 predinštalovaných melódií
 funkcia budíka a upozornenia na termín: áno, budík  
 + upozornenie na termín
 dĺžka hovoru: až do 10 hodín
 dosah: interier: až do 50 m exteriér: až do 300 m
 napájanie: 2 x AAA
 podpora pre repeater: áno
 rozmery slúchadla: 143x50x28mm
 možnosť pripojenia viacerých slúchadiel k základni:  
 áno 6, odporúčané: Gigaset C68H, Gigaset C47H,  
 Gigaset SL37H,
 ECO informácie:
 ECO DECT: o 60% nižšia spotreba energie ECO  
 Mode: variabilné zníženie vysielacieho výkonu 
 v závislosti vzdialenosti slúchadla od základne
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SIEMENS Gigaset SL37H

Malý a štýlový telefón 
s technológiou Bluetooth ®  –  
pre vyššiu mobilitu doma   

Základná charakteristika

 Prenos adresára pre 250 vCard záznamov 
 do/z mobilného telefónu cez Bluetooth
 Bezdrôtové Bluetooth® pripojenie slúchadiel
 Synchronizácia dát a stiahnutie šetričov obrazovky  
 cez Bluetooth® a softvér Gigaset QuickSync (pod  
 Servisným sťahovaním)
 Osvetlený displej so 65.000 farbami a rozlíšením  
 128 x 128 pixelov

Vlastnosti

 SMS s až 640 znakmi
 Moderné hlasité telefonovanie s vynikajúcou kvalitou  
 zvuku 
 Picture CLIP
 Vibračné vyzváňanie
 Kompatibilné s dverovým interkomom Gigaset   
 HC450 

Technické údaje

Charakteristiky slúchadla  
 
 Displej  6-riadkový grafický displej na 
 slúchadle (128x128 pixelov, 65-tisíc farieb,  
 zobrazovacia plocha 31,94 x 22,98 mm)
 Osvetlený displej áno
 Šetrič displeja áno
 Ovládanie telefónu cez menu cez menu
 Navigačné tlačidlo 5-polohové navigačné 
 tlačidlo (vľavo, vpravo, hore, dole, stredové  
 kliknutie)
 Osvetlená klávesnica áno
 Signalizácia prostr. LED-diód (došlá správa,  
 hovor a pod.) nové hovory a správy
 Zobrazenie intenzity signálu áno
 Zobrazenie stavu nabitia akumulátorov áno
 Zobrazenie dátumu a času áno
 Zobrazenie dĺžky trvania hovoru / 
 tarifikačných poplatkov áno

Špeciálne vlastnosti  

 Hlasité telefonovanie (handsfree) Pohodlné  
 telefonovanie cez handsfree so samostatným  
 reproduktorom
 Hlasová identifikácia volajúceho nie
 Baby telefón / akustická kontrola miestnosti  
 áno

 Melódie zvonenia Polyfónne melódie 
 vyzváňania (32 akordov): 20 predvolených
 Funkcia budíka a upozornenia na termín na  
 max. 30 schôdzok
 Vibračný alarm áno
 Vyhľadávanie slúchadla (Paging) áno
 Možnosť montáže na stenu áno 
 (základňová stanica)
 Viacjazyčné menu viac jazykov
 Podpora pre Gigaset Repeater áno

Funkcie volania  

 Opakovanie voľby posledných 10 rôznych  
 volaných čísel
 Telefónny zoznam Adresár so 7 poliami pre  
 každú položku (meno, priezvisko, 3 čísla, 
 e-mail a narodeniny). Kapacita do 250   
 vCard záznamov. S vyhradenou pamäťou  
 na maximálne 250 dostupných záznamov
 Príprava volania (zadávanie tel. čísla pred  
 vytáčaním) áno, s možnosťou opravy
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Jaroslav Šollar

SIEMENS Gigaset SL37H
 Automatické opakovanie voľby áno
 Výber operátora áno
 Zoznam prijatých hovorov s indikátorom času  
 a možnosťou volania áno

SMS funkcie  

 Prenos SMS správ až do 640 znakov (závisí  
 od operátora)
 Schránka SMS správ s vlastnými 
 nastaveniami Najviac 4
 Posielanie e-mailov cez SMS
 Písanie správ s pomocníkom áno, Eatoni
 Možnosť stiahnutia (download)  CLIP 
 a sťahovanie obrázku šetriča obrazovky

Rozhrania a pripojenie  

 Identifikácia volajúceho (CLIP)   áno
 Prepojenie s automatickým vrátnikom áno

Funkcie Bluetooth  

 Rozhranie pre náhlavnú súpravu áno, 
 Bluetooth profil slúchadiel
 Internet prístup pre notebook / PC nie
 Dosah do 10 m

Charakteristiky pre viac mobilných častí  

 Funkcia Walkie-Talkie - hovor medzi 2 
 slúchadlami mimo základne áno
 Simultánne hovory 2 hovory naraz (1 externý,  
 1 interný) / konferenčný hovor 3 strán: 
 1 externý / 2 interní účastníci
 Presmerovanie externých hovorov na iné 
 slúchadlo áno
 Prenos telefónnych zoznamov medzi 
 slúchadlami áno (potrebná základňa)

Technické špecifikácie  

 Digitálny štandard DECT / GAP  áno
 Možnosť rozšírenia o dodatočné slúchadlá /  
 dátové zariadenia Možnosť registrácie až 6  
 slúchadiel
 Prihlásenie slúchadla až na ... základňové  
 stanice  Multizákladňa pre najviac 4 
 základňové stanice
 Pohotovostný režim do 350 hodín
 Dĺžka hovoru do 14 hodín
 Štandardné akumulátory Li-Ion
 Dosah v interiéri až do do 50 metrov
 Dosah v exteriéri až do do 300 metrov

 Rozmery slúchadla (dxšxh) v mm  
 L/ W / H 114 / 46,5 / 22,6 mm
 Rozmery základňovej stanice (dxšxh) v mm  
 132 / 105 / 38 mm
 Farebný variant v SR čierna

Slúchadlo ECO DECT  

 O 60% nižšia spotreba energie vďaka   
 úspornému napájaniu áno
 Variabilné obmedzovanie vysielacieho 
 výkonu áno
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SIEMENS Gigaset SL78H

Múdra elegancia 

Základná charakteristika

 Rám a nabíjačka z originálneho kovu s prvotriednym  
 designom
 Pripojenie náhlavnej súpravy Bluetooth® a plno 
 duplicitnej funkcie handsfree
 Najlepší farevný TFT displej s inovativným 
 uživateľským rozhraním
 Režim ECO Plus1 pro 100% zníženie vysielacieho 
 výkonu

Vlastnosti

 Adresár až pre 500 vCard záznamov
 Výmena dát v adresári s mobilnými telefónmi 
 Bluetooth®
 Zobrazenie čísla volajúceho (CLIP) 
 Pripojenie PC cez Bluetooth®/USB 



SIEMENS Gigaset Euroset šnúrové
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SIEMENS Gigaset Euroset 5005

Jednoduchý a spoľahlivý – telefón 
Euroset je dokonalým pomocníkom v 
domácnosti i kancelárii. 

Základná charakteristika

 4 tlačidlá pre mená a 10 pre rýchlu voľbu 
 (14 kontaktov)
 Funkcia opakovaného volania Redial
 Tlačidlo Flash s možnosťou nastavenia času pre  
 prepojenie hovorov
 Možnosť montáže na stenu

Vlastnosti

 Jednoduchá inštalácia
 Jedinečná kvalita hlasu
 4 tlačidlá pre mená plus 10 tlačidiel pre rýchlu voľbu  
 (14 kontaktov)
 Funkcia opakovaného volania Redial
 Tlačidlo Flash s možnosťou nastavenia času pre  
 prepojenie hovorov
 Možnosť montáže na stenu
 Tlačidlo Mute pre prerušenie hovoru
 Nastavenie hlasitosti prenosnej časti

Technické údaje

Funkcie   

 Metóda vytáčania 4 tlačidlá pre mená  
 + 10 tlačidiel pre rýchlu voľbu
 Opakovanie voľby posledné volané  
 číslo
 Nastavenie hlasitosti zvonenia 
 3 úrovne
 Nastavenie melódie zvonenia 
 3 melódie
 Signálne (Flash) tlačidlo čno, 
 s možnosťou nastavenia času pre  
 prepojenie hovorov 
 (100, 280, 600 ms)
 Kompatibilný s prístrojmi pre 
 nedoslýchavých áno
 Mute tlačidlo áno
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SIEMENS Gigaset Euroset 5010

Jednoduchý a spoľahlivý – telefón 
Euroset je dokonalým pomocníkom 
v domácnosti i kancelárii. 

Základná charakteristika

 10 tlačidiel pre 20 mien a čísel
 Možnosť opätovného volania
 Kvalitné charakteristiky
 Tlačidlo Flash s nastaviteľným časom prepojenia 
 hovoru
 Možnosť montáže na stenu

Vlastnosti

 10 tlačidiel s menami pre 20 mien a čísel
 Funkcia opakovaného volania Redial
 Kvalitné funkcie
 Funkcia zamykania klávesnice s funkciou vytáčania  
 priameho hovoru (Baby call)
 Blokovanie hovoru
 Tlačidlo Flash s možnosťou nastavenia času pre  
 prepojenie hovorov
 Možnosť montáže na stenu
 Farby: Antracit a Arktická šedá

Technické údaje

Funkcie  
 
 Metóda vytáčania 10 tlačidiel pre 20  
 mien a čísel
 Opakovanie voľby posledné číslo
 Zoznam volaní  nie
 Nastavenie hlasitosti zvonenia 
 3 úrovne
 Nastavenie melódie zvonenia 
 3 melódie
 Telefónny zoznam nie
 Tlačidlá cieľovej voľby (rýchla voľba)  
 funkcia vytáčania priameho hovoru  
 (Baby call)
 Signálne (Flash) tlačidlo s možnosťou  
 nastavenia času pre prepojenie 
 hovorov (90, 120, 270, 375, 600 ms)
 Elektronické zablokovanie 
 klávesnice áno, s funkciou vytáčania  
 priameho hovoru (Baby call)
 Núdzový hovor áno
 Kompatibilný s prístrojmi pre 
 nedoslýchavých áno
 Mute tlačidlo s melódiou
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SIEMENS Gigaset Euroset 5015

Jednoduchý a spoľahlivý – telefón 
Euroset je dokonalým pomocníkom 
v domácnosti i kancelárii. 

Základná charakteristika

 Displej (20 číslic & piktogramov)
 Funkcia handsfree / hlasitý odposluch
 10 tlačidiel pre 20 mien a čísel
 Možnosť opätovného volania

Vlastnosti

 Displej (20 číslic & piktogramov)
 Funkcia handsfree / hlasitý odposluch
 10 tlačidiel pre 20 mien a čísel
 Zoznam až 50 príchádzajúcich hovorov
 Možnosť opätovného volania
 Kvalitné charakteristiky
 Funkcia zamykania klávesnice s funkciou vytáčania  
 priameho hovoru (Baby call)
 Funkcia Notebook
 Tlačidlo Flash s možnosťou nastavenia času pre  
 prepojenie hovorov
 Farby: Antracit a Arktická šedá

Technické údaje

Funkcie  
 
 Metóda vytáčania 10 tlačidiel pre 20  
 mien a čísel
 Opakovanie voľby posledných 5 čísel
 Zoznam volaní  Zoznam až 50 
 príchádzajúcich hovorov
 Nastavenie hlasitosti zvonenia 
 7 úrovní
 Nastavenie melódie zvonenia 
 10 melódií
 Tlačidlá cieľovej voľby (rýchla voľba)  
 funkcia vytáčania priameho hovoru  
 (Baby call)
 Zobrazenie dĺžky trvania hovoru áno
 Telefonovanie s voľnými rukami  áno
 Signálne (Flash) tlačidlo s možnosťou  
 nastavenia času pre prepojenie 
 hovorov (90, 120, 270, 375, 600 ms)
 Elektronické zablokovanie 
 klávesnice áno, s funkciou vytáčania  
 priameho hovoru (Baby call)
 Núdzový hovor  áno
 Kompatibilný s prístrojmi pre 
 nedoslýchavých áno
 Displej  20 číslic & piktogramov
 Mute tlačidlo vrátane melódie
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SIEMENS Gigaset Euroset 5020

Jednoduchý a spoľahlivý – telefón 
Euroset je dokonalým pomocníkom 
v domácnosti i kancelárii. 

Základná charakteristika

 Displej (20 číslic & piktogramov)
 CLIP funkcia
 Funkcia handsfree / hlasitý odposluch
 10 tlačidiel pre 20 mien a čísel

Vlastnosti

 Pohodlné používanie vďaka funkcii handsfree
 Displej (20 číslic & piktogramov)
 CLIP funkcia
 Funkcia handsfree / hlasitý odposluch
 10 tlačidiel pre 20 mien a čísel
 Zoznam až 50 príchádzajúcich hovorov
 Možnosť opätovného volania až 5 telefónnych čísel
 Kvalitné charakteristiky
 Funkcia zamykania klávesnice s funkciou vytáčania  
 priameho hovoru (Baby call)
 Funkcia Notebook
 Tlačidlo Flash s možnosťou nastavenia času pre  
 prepojenie hovorov
 Farby: Antracit a Arktická šedá 

Technické údaje

Funkcie  
 
 Metóda vytáčania 10 tlačidiel pre 20  
 mien a čísel
 Opakovanie voľby posledných 
 5 telefónnych čísel
 Identifikácia volajúceho (funkcia CLIP  
 - závisí od operátora) áno
 Zoznam volaní  Zoznam až 50 
 príchádzajúcich hovorov
 Nastavenie hlasitosti zvonenia 
 4 úrovne
 Nastavenie melódie zvonenia 
 10 melódií
 Telefónny zoznam 20
 Tlačidlá cieľovej voľby (rýchla voľba)  
 funkcia vytáčania priameho hovoru  
 (Baby call)
 Zobrazenie dĺžky trvania hovoru áno
 Telefonovanie s voľnými rukami  áno
 Signálne (Flash) tlačidlo s možnosťou  
 nastavenia času pre prepojenie 
 hovorov (90, 120, 270, 375, 600 ms)
 Elektronické zablokovanie klávesnice  
 Funkcia zamykania klávesnice 
 s funkciou vytáčania priameho hovoru  
 (Baby call)
 Núdzový hovor  áno
 Kompatibilný s prístrojmi pre 
 nedoslýchavých áno
 Displej  20 číslic & piktogramov
 Mute tlačidlo vrátane melódie



SIEMENS Gigaset Broadband
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SIEMENS Gigaset PC Card 54

Gigaset WiFi karta do 
notebooku, prenosová rýchlosť 
54 Mbit/s, IEEE 802.11g 
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SIEMENS Gigaset PC Card 108

Základná charakteristika

 Sloboda bezdrôtovej siete pre notebooky
 Vysokorýchlostný bezdrôtový prenos údajov 
 s rýchlosťou až do 108 Mb/s (Super G, kompatibilná  
 s normou IEEE 802.11g/b)
 Formát štandardnej PC karty
 Jednoduchá inštalácia; kompatibilita so všetkými  
 routermi Gigaset

Vlastnosti

 Komplexné funkcie zabezpečenia 
 (WPA, 64/128-bitové šifrovanie WEP)
 Dosah viac než 30 m vnútri, 300 m na otvorenom  
 priestranstve
 Kompatibilná s operačnými systémami Microsoft®  
 Windows® 98, 98SE, ME, 2000, XP; 
 Mac OS X (10.3)
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SIEMENS Gigaset PC Card 300

Užívajte si ešte ultrarýchlejšiu 
bezdrôtovú slobodu

Základná charakteristika

 Ultrarýchly bezdrôtový dátový prenos do 300 Mbps  
 (kompatibilný so štandardmi IEEE 802.11b/g, IEEE  
 802.11n Draft Standard)
 Prístup k internetu v kombinácii s bezdrôtovým 
 smerovačom alebo prístupovým bodom 
 (napr. Gigaset SE366 WLAN alebo Gigaset SE365  
 WLAN)
 Umožňuje bezdrôtový prenos videa IP-TV/HD
 Vyšší dátový tok, lepšie pokrytie doma alebo 
 v kancelárii

Vlastnosti

 Dosah až 50 m v dome, 300 m vonku
 Komplexné bezpečnostné funkcie (WPA2, WPA,  
 WEP šifrovanie)
 Lepší výkon ako integrované WLAN riešenia 
 v notebookoch
 Jednoduchá inštalácia a konfigurácia; jednoduchá  
 konfigurácia WiFi
 Prednastavené na použitie s smerovačmi Gigaset
 Viacjazyčný softvér, dokumentácia a online pomoc

Technické údaje

Inštalačné funkcie  
 
 Operačný systém Windows 2000, XP,  
 Vista
 WPS (Chránené nastavenie Wi-Fi)  
 áno
 Softvérová aktualizácia 
 www.siemens.com/gigaset
 Jazyky viac jazykov
 Konfiguračný typ cez Windows Utility

Prenosové funkcie  

 Druh prenosu WLAN
 Podporované normy IEEE 802.11n,  
 spätne kompatibilné s IEEE   
 802.11b/g, certifikované Wi-Fi, 
 chránené nastavenie Wi-Fi 
 Protected Setup (WPS), vyhovuje  
 špecifikácii 32bit PCMCIA / CardBus
 Dosah Do 300 metrov vonku, do 50  
 metrov v dome
 Rýchlosť prenosu dát Do 300 Mbps
 Rádiofrekvenčné špecifikácie 
 Frekvenčné pásmo 2,400 – 2,4835  
 GHz (ISM), DSSS šírenie, CCK,  
 OFDM modulácia, väzba kanálov, 2x3  
 MIMO anténový dizajn, súbežné 
 dátové toky, priestorový multiplexing,  
 Clear Channel Assessment, 
 Max. vysielací výkon 100mW
 WLAN zabezpečenie 
 64/128-bitové WEP šifrovanie, WPA,  
 WPA2 , WPA-PSK, WPA2-PSK,   
 chránené nastavenie Wi-Fi Protected  
 Setup (WPS)

Konektory a antény  

 Konektor PCMCIA Type II
 Anténa  3 interné antény
 Tlačidlo obnovenia (reset)  

Všeobecné vlastnosti 

 Rozmery 124 x 54 x 10 mm
 Hmotnosť približne 45 g
 Rozsah prevádzkovej teploty 0 – 55 °C
 Povolená vlhkosť 5% až 90% (bez zrážania)
 Displeje/LED diódy zariadenia  Napájanie, Link/Act  
 LED oznamujúca pripojenie WLAN a aktivitu
 Výkonové vlastnosti  Spotreba energie počas  
 prevádzky: 11n režim TX:612mA, RX:441mA, 
 Spotreba energie v pohotovostnom režime: 
 11n režim: 367mA
 Súlad s bezpečnostnými normami CE-schválené  
 podľa štandardu R&TTE
 Možnosť montáže na stenu  
 Farba Čierna hlava
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SIEMENS Gigaset SE361 WLAN

Základný model WLAN smerovača na 
zdieľané pripojenie k internetu, 
bezdrôtové surfovanie a univerzálnu 
domácu sieť. 

Základná charakteristika

 Bezdrôtový prenos dát rýchlosťou až 54 Mbps   
 (kompatibilný so štandardom IEEE 802.11b/g)
 Zdieľanie pripojenia na internet pre viacerých   
 používateľov
 4 porty siete Ethernet na pripojenie ďalších 
 počítačov alebo sietí LAN
 Integrovaný firewall a ďalšie komplexné 
 bezpečnostné funkcie (napr. šifrovanie WPA2,   
 WPA, WEP)

Vlastnosti

 Viacjazyčný softvér, dokumentácia a on-line pomoc
 Návod na obsluhu a softvér vo viacerých jazykoch
 Malé rozmery, čistý dizajn
 Jednoduchá konfigurácia pomocou základného a  
 bezpečnostného sprievodcu
 Prednastavení poskytovatelia pripojenia DSL (pre  
 Nemecko, Rakúsko; plánuje sa aj pre ďalšie krajiny)



+421 911 883 965
+421 911 956 269

033 / 73 308 32
jsollar@jartelsro.sk

Jaroslav Šollar

SIEMENS Gigaset SE365 WLAN

Najmodernejší ultrarýchly 3-in-1 WLAN 
produkt  zosilňovač signálu, prístupový 
bod a ethernetový adaptér   

Základná charakteristika

 Ultrarýchly bezdrôtový dátový prenos do 300 Mbps  
 (kompatibilný so štandardmi IEEE 802.11b/g, IEEE  
 802.11a, IEEE 802.11n Draft Standard)
 Umožňuje bezdrôtový prenos videa IP-TV/HD a hier
 Zosilňovač signálu: rozširuje pokrytie vašej 
 bezdrôtovej siete
 Prístupový bod: bezdrôtové zosieťovanie PC 
 so širokopásmovým prístupom k internetu

Vlastnosti

 Inštalačné CD s pokynmi krok za krokom
 Najjednoduchšie nastavenie zariadenia stlačením 2  
 hardvérových tlačidiel: Tlačidlo režimu 
 a tlačidlo WPS
 WPS (Chránené nastavenie WiFi) t.j. bezdrôtové 
 nastavenie len 1 kliknutím
 Dvojpásmová podpora: 2,5 alebo 5 GHz prevádzka  
 bez rušenia
 Zosilňovač signálu: rozširuje pokrytie vašej 
 bezdrôtovej siete
 Prístupový bod: bezdrôtové zosieťovanie PC 
 so širokopásmovým prístupom k internetu
 Ethernetový adaptér: bezdrôtové pripojenie hernej  
 konzoly alebo TV prijímača na prenos IP-TV alebo  
 HD videa
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SIEMENS Gigaset SE366 WLAN

Špičkový, ultrarýchly WLAN router na 
bezdrôtové pripojenie na internet 
a prenos IP-TV a HD videa.  

Základná charakteristika

 Ultrarýchly bezdrôtový dátový prenos do 300 Mbps  
 (kompatibilný so štandardmi IEEE 802.11b/g, IEEE  
 802.11n Draft Standard)
 Umožňuje bezdrôtový prenos videa IP-TV/HD
 Vyššia dátová priechodnosť, lepšie pokrytie 
 v domácnosti alebo v kancelárii
 Zdieľanie pripojenia na internet pre viacerých 
 používateľov

Vlastnosti

 4 porty siete Ethernet na pripojenie ďalších 
 počítačov alebo sietí LAN
 Integrovaný firewall a ďalšie komplexné 
 bezpečnostné funkcie (napr. šifrovanie WPA2, WPA,  
 WEP)
 Viacjazyčný softvér, dokumentácia a on-line pomoc
 Doplnkové zariadenie k ADSL, VDSL alebo 
 káblovému modemu
 Jednoduchá konfigurácia pomocou základného a  
 bezpečnostného sprievodcu
 Prednastavení poskytovatelia pripojenia DSL (pre  
 Nemecko, Rakúsko; plánuje sa aj pre ďalšie krajiny)
 Nastaviteľný vysielací výkon siete WLAN



+421 911 883 965
+421 911 956 269

033 / 73 308 32
jsollar@jartelsro.sk

Jaroslav Šollar

SIEMENS Gigaset SE551 WLAN dsl/cable

Vysokorýchlostný WLAN smerovač na 
zdieľané pripojenie k internetu, 
bezdrôtové surfovanie a univerzálnu 
domácu sieť.  

Základná charakteristika

 Vysokorýchlostný bezdrôtový dátový prenos do 108  
 Mbps (kompatibilný s IEEE 802.11b/g)
 Zdieľaný prístup k internetu pre viacerých užívateľov
 4 ethernetové porty na pripojenie ďalších PC alebo  
 LAN
 USB 2.0 port na zlepšenie pripojenia 
 (napr. súborový a tlačový server)

Vlastnosti

 Integrovaný firewall s komplexnými bezpečnostnými  
 funkciami (napr. WPA2, WPA, WEP šifrovanie)
 Viacjazyčný softvér, dokumentácia a online pomoc
 Širší prenosový dosah v režime XR
 Vyhovuje väčšine bežných DSL a káblových 
 modemov
 Asistent pre jednoduché nastavenie; Asistent pre  
 bezpečnostné nastavenia
 Prednastavení DSL operátori
 Kontrola prenosu
 Extra príručka s praktickými tipmi
 Zladený dizajnový rad so Zosilňovačom signálu a  
 USB adaptérom 108
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SIEMENS USB Stick 54

Základný adaptér WLAN USB Stick na 
jednoduchý bezdrôtový prenos dát (PC 
alebo notebook).  

Základná charakteristika

 Bezdrôtový dátový prenos do 54 Mbps (kompatibilný  
 s IEEE 802.11b/g)
 Prístup k internetu v kombinácii s bezdrôtovým 
 smerovačom alebo prístupovým bodom 
 (napr. Gigaset SX762 WLAN dsl alebo Gigaset   
 SE361 WLAN)
 Dosah až 30 m v dome, 300 m vonku
 Komplexné bezpečnostné funkcie (WPA2-PSK,   
 WPA-PSK, WEP šifrovanie)

Vlastnosti

 Kompaktný, pre užívateľa pohodlný dizajn
 Jednoduchá inštalácia a konfigurácia
 Hardvérové rozhranie: USB 2.0
 Prednastavené na použitie s smerovačmi Gigaset
 Viac jazykov
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SIEMENS USB Stick 108

Vysokorýchlostný adaptér WLAN USB 
Stick na bezdrôtový prenos dát 
(PC alebo notebook).  

Základná charakteristika

 Vysokorýchlostný bezdrôtový dátový prenos do 108  
 Mbps (kompatibilný s IEEE 802.11b/g)
 Prístup k internetu v kombinácii s bezdrôtovým 
 smerovačom alebo prístupovým bodom 
 (napr. Gigaset SX763 WLAN dsl alebo SE551   
 WLAN dsl/cable)
 Dosah až 30 m v dome, 300 m vonku
 Komplexné bezpečnostné funkcie (WPA2, WPA,  
 WEP šifrovanie)

Vlastnosti

 Kompaktný, pre užívateľa pohodlný dizajn
 Širší prenosový dosah v režime XR (podpora XR so  
 softvérovou verziou 2)
 Jednoduchá inštalácia a konfigurácia
 Prednastavené na použitie s smerovačmi Gigaset
 Ad-hoc režim pre okamžité zosieťovanie PC
 Viacjazyčný softvér, dokumentácia a online pomoc
 Extra príručka s praktickými tipmi
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SIEMENS USB Adapter 54

Základný WLAN USB adaptér na 
bezdrôtové pripojenie PC alebo 
notebooku.  

Základná charakteristika

 Bezdrôtový dátový prenos do 54 Mbps (kompatibilný  
 s IEEE 802.11b/g)
 Prístup k internetu v kombinácii s bezdrôtovým 
 smerovačom alebo prístupovým bodom 
 (napr. Gigaset SX762 WLAN dsl alebo Gigaset   
 SE361 WLAN)
 Pripojenie k USB 2.0 portu (kompatibilný s USB 1.1  
 pri pomalšom dátovom prenose)
 Dosah až 30 m v dome, 300 m vonku

Vlastnosti

 Komplexné bezpečnostné funkcie (WPA2-PSK,   
 WPA-PSK, WEP šifrovanie)
 Veľmi malý s dizajnom zameraným na užívateľa
 Jednoduchá inštalácia a konfigurácia
 Pokyny k obsluhe a softvér dostupné v niekoľkých  
 jazykoch
 Extra príručka s praktickými tipmi a konfiguračnými  
 nastaveniami
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SIEMENS USB Adapter 108

Základná charakteristika

 Bezdrôtový prístup do internetovej siete pre osobné  
 počítače a notebooky
 Vysokorýchlostný bezdrôtový prenos údajov 
 s rýchlosťou až do 108 Mb/s (Super G, kompatibilný  
 s normou IEEE 802.11g/b)
 Malé rozmery, čistý dizajn
 Jednoduchá inštalácia; kompatibilita so všetkými  
 routermi Gigaset

Vlastnosti

 Komplexné funkcie zabezpečenia (WPA2, WPA,   
 64/128-bitové šifrovanie WEP)
 Dosah viac než 30 m vnútri, 300 m na otvorenom  
 priestranstve
 Kompatibilný s operačnými systémami Microsoft®  
 Windows® 98SE, ME, 2000, XP
 Pripojenie do portu USB 2.0 (kompatibilný s portom  
 USB 1.1)
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SIEMENS USB Adapter 300

Základná charakteristika

 použitie: domácnosti, kancelárie
 ovládanie + menu: Gigaset WiFi adaptér pre PC /  
 notebook, prenosová rýchlosť 300 Mbit/s, IEEE   
 802.11b/g
 dosah: interier: až do 30 m exteriér: až do 300 m 
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SIEMENS WLAN Repeater 108

Základná charakteristika

 Zosilňovač signálu: zväčšite pokrytie vašej 
 bezdrôtovej siete
 Prístupový bod: bezdrôtové pripojenie osobných 
 počítačov, bezdrôtový širokopásmový prístup do 
 internetovej siete pre jeden počítač
 Ethernetový adaptér: pripojte počítač, hernú 
 konzolu alebo TV prijímač s ethernetovým portom  
 do siete LAN
 Vysokorýchlostný bezdrôtový prenos údajov 
 s rýchlosťou až do 108 Mb/s (štandard Super G,  
 kompatibilný s normou IEEE 802.11g a b)

Vlastnosti

 Prenosová rýchlosť až do 108 Mb/s
 Rozšírenie dosahu siete WLAN
 Prístupový bod: bezdrôtové pripojenie osobných 
 počítačov, bezdrôtový širokopásmový prístup 
 do internetovej siete pre jeden počítač
 Vysokorýchlostný bezdrôtový prenos údajov 
 s rýchlosťou až do 108 Mb/s (štandard Super G,  
 kompatibilný s normou IEEE 802.11g a b)
 Jednoduchá inštalácia; kompatibilita so všetkými  
 routermi Gigaset
 Komplexné funkcie zabezpečenia (WPA2, WPA,   
 64/128-bitové šifrovanie WEP)
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SIEMENS Home Plug AV 200 / 
    Home Plug AV 200 DUO

Ultrarýchly adaptér typu plug-and-play   
na distribúciu videosignálu, hlasu 
a pripojenia na internet v celej 
domácnosti.

Základná charakteristika

 Vysokorýchlostný prenos dát prostredníctvom 
 elektrického rozvodu s rýchlosťou do 200 Mbit/s   
 (kompatibilné s normami 802.3u, 802.1p, 802.1Q)
 Umožňuje prístup na internet v kombinácii 
 s routerom alebo bránou (napr. Gigaset SX761 dsl)
 Umožňuje bezdrôtový prenos videa IP-TV/HD
 Jednoduchá konfigurácia siete pomocou 
 synchronizačného tlačidla

Vlastnosti

 skutočná kompatibilita Plug & Play 
 predkonfigurované s účinným šifrovaním
 indikácia šírky pásma: farba LED diódy Link (zelená/ 
 žltá/červená) indikuje dostupný výkon
 Systém „Quality of Service“ (QoS) zabezpečuje pri  
 paralelnom prenose dát prioritu hlasu a obrazu pred  
 počítačovými dátami
 Jednoduché rozšírenie siete pomocou ďalšieho   
 adaptéra Gigaset HomePlug AV 200
 Komplexné bezpečnostné funkcie: šifrovanie AES
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SIEMENS Optical LAN Adapter

Balík s vysokorýchlostným 
plug-and-play optickým adaptérom 
ideálny pre širokopásmové aplikácie 
(napr. IP-TV).  

Základná charakteristika

 Vysokorýchlostný dátový prenos po drôte do 100  
 Mbps (kompatibilný s IEEE 802.3u)
 Bezpečný a spoľahlivý širokopásmový dátový 
 prenos cez tenké a ohybné optické káble
 Podpora IP-TV a HD videa
 Inštalácia spôsobom plug-and-play, nie je potrebná  
 konfigurácia

Vlastnosti

 Vysokorýchlostný dátový prenos po drôte do 100  
 Mbps (kompatibilný s IEEE 802.3u)
 Bezpečný a spoľahlivý širokopásmový dátový 
 prenos cez tenké a ohybné optické káble
 Podpora IP-TV a HD videa
 Inštalácia spôsobom plug-and-play, nie je potrebná  
 konfigurácia
 Ethernetový port (RJ-45): pripojí akékoľvek iné 
 zariadenie s ethernetovým portom (napr. IP TV 
 prijímač alebo bránu)
 Kompaktný, pre užívateľa pohodlný dizajn



SIEMENS Gigaset príslušenstvo
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SIEMENS Gigaset Repeater

Základná charakteristika

 Predĺženie mobility pre telefónne aparáty Gigaset
 DECT/GAP digitálny štandard
 Možnosť viesť až 2 hovory cez 1 Repeater
 Až 5 Repeater-ov môže byť prihlásených na jednej  
 základni

Vlastnosti

 DECT/GAP digitálny štandard
 Predĺženie mobility pre telefónne aparáty Gigaset.
 Rozšírenie dosahu až na dvojnásobok, max 1.200 m  
 (pri použití 2 ks Repeater).
 Žiaden kábel medzi Repeater-om a základňou.
 Až 5 Repeater-ov môže byť prihlásených na jednej  
 základni (v závislosti od počtu registrovaných 
 bezdrôtových častí).
 Možnosť viesť až 2 hovory cez 1 Repeater. 
 Rozmery (d x š x h): 127x119x31 mm
 Hmotnosť cca 157 g

 Obsah balenia:
           o Gigaset Repeater
           o sieťový napájač
           o úchytné skrutky
           o návod na obsluhu
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SIEMENS Gigaset HC450

Interkom Gigaset HC450 je 
inteligentný a zároveň jednoduchý 
spôsob, ako ovládať vchodový interkom 
bezšnúrovým telefónom Gigaset. 
Jednoduchým stlačením tlačidla môže 
užívateľ hovoriť s návštevníkmi 
stojacimi pri vchodových dverách, 
otvoriť dvere a dokonca zapnúť svetlo.  

Základná charakteristika

 Dverový interkom ako integrálna súčasť 
 bezšnúrového telefónneho systému Gigaset – j
 ednoducho sa prihlási ako ďalšie „slúchadlo“
 Hovorte s hosťami, otvorte vchodové dvere 
 a zapnite svetlo pomocou slúchadiel Gigaset (bez  
 poplatku za spojenie)
 Intuitívne použitie a konfigurácia cez menu na 
 slúchadle Gigaset
 V prípade neprítomnosti umožňuje presmerovanie  
 na akýkoľvek mobilný telefón

Vlastnosti

Volanie od dverí na slúchadlo Gigaset

 Špeciálny nastaviteľný vyzváňací tón a správa na  
 displeji oznamujú, že niekto stlačil tlačidlo zvončeka
 Normálna alebo handsfree obsluha
 Označené tlačidlá s predvoľbami na otvorenie dverí/ 
 zapnutie svetla 

Presmerovanie volania od dverí

 voliteľné (aktivuje sa v prípade neprítomnosti) alebo  
 automatické (ak nie je prijatý interný hovor)
 hovor sa presmeruje na prednastavenú klapku cez  
 klapku pevnej linky (analógovej, ISDN alebo VoIP)
 informácie cez hlasové oznamy („zvoní zvonček,  
 stlačením 1 sa pripojíte“) dávajú užívateľovi 
 možnosť úplného ovládania
 dvere možno otvoriť externe cez zadanie PINu 

Vchodová jednotka

 2 osvetlené tlačidlá s nastaviteľnými  
 funkciami: jedno tlačidlo zvončeka  
 (rovnaká funkcia), dva 
 samostatné zvončeky priradené 
 k rôznym slúchadlám, ovládanie 
 svetelného relé
 Nastaviteľná hlasitosť
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SIEMENS Gigaset M34

Internetové telefonovanie (Voice over IP 
- VoIP) je prostredníctvom Gigasetu M34 
USB možné uskutočniť jedine v 
kombinácii s programom Skype a to v 
podobe, v ktorej je dodávaný s týmto 
produktom (na inštalačnom CD). 
Nenahrávajte si teda tento program 
z internetu! V takom prípade nie je 
možné zaručiť funkčnosť zostavy. 

Základná charakteristika

 Dátovy adaptér pre internetové telefonovanie (VoIP)  
 s využitím telefónov typu Gigaset
 Posielanie a prijímanie SMS z (alebo na) prenosné  
 časti typu Gigaset cez základňu a PC
 Zobrazenie internetových správ (napr. počasie, 
 kurzy akcií apod.), Instant Messaging (IMS) na 
 prenosnom prístroji

Vlastnosti

 USB dátovy adaptér pre PC: bezdrôtový dátový 
 prenos cez ISDN telefónnu linku
 Internetová telefónia cez bezdrôtové prenosné   
 prístroje Gigaset S44 a Gigaset C34
 Prenos služieb „Messenger Services“ (napríklad   
 správy, SMS,…) z (a na) prenosný prístroj
 Využívanir internetových aplikácií kdekoľvek v byte  
 prostredníctvom prenosných častí
 Kompatibilný s Microsoft® Windows® 98SE, ME,  
 2000, XP 
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