tiptel IP 284

De tiptel IP 284 heeft 12 SIP lijnen/ accounts en is ideaal voor zakelijk gebruik. Dankzij de
G.722 codec beschikt het telefoontoestel over High Definition (HD) geluid en een High
Definitions hoorn en speaker. Hierdoor klinkt elk gesprek, ook bij handenvrij (Full duplex)
spreken, zeer helder. Daarnaast bent u er altijd van verzekerd dat u veilig kunt telefoneren,
door middel van het beveiligde protocol SRTP.
De tiptel IP 284 beschikt over vele comfortfuncties, zoals een grafisch verlicht display met
duidelijke menusturing en de functies SMS, voicemail, snelkiezen en wachtstand. De tiptel IP
284 heeft 13 vrij te programmeren functietoetsen met LED indicatie. U kunt dit aantal
eenvoudig uitbreiden met de tiptel KM-38 of KD-39 uitbreidingsmodule. Hiermee beschikt u
over nog eens 38 of 39 extra vrij te programmeren functietoetsen met LED indicatie en kunt u
o.a. gebruik maken van Busy lamp field (BLA), snelkiezen. voicemail en andere
comfortfuncties. Zijn deze 38 of 39 extra vrij te programmeren functietoetsen niet voldoende
voor u? Dan kunt u, in totaal, 6 uitbreidingsmodules aansluiten op de tiptel IP 284.
U kunt met de tiptel IP 284 eenvoudig al uw contactpersonen beheren via de zeer
gebruiksvriendelijke webinterface. In het lokale telefoonboek is ruimte voor maximaal 300
nummers en namen en u kunt gebruik maken van een extern telefoonboek. Daarnaast is de
tiptel IP 284 ook geschikt voor dragers van een gehoorapparaat (H.A.C).
De tiptel IP 284 beschikt over o.a. action URL/URI, PushXML, aanmaken van groepen in het
telefoonboek, instelbare softkey toetsen en weergave aantal voicemail berichten.
Deze IP telefoon is een eco product doordat dit telefoontoestel gebruik maakt van een
energiezuinige adapter, waardoor u het milieu en kosten bespaart.
De tiptel IP 284 is interoperabel met o.a. 3CX, Asterisk, Avaya (DevConnect) en Broadsoft
(BroadWorks).
Het volledige interoperabiliteitsoverzicht voor de tiptel IP 284 kunt u hier vinden.
De tiptel IP 284 is interoperabel met verschillende Nederlandse Providers, zoals o.a.: 12
Connect, interconnect, KPN, Voipro, RoutIT, etc.
Specs IP284
Afmetingen & gewicht (basis)
Breedte:
27.3 cm
Diepte:
4.2 cm
Hoogte:
20.4 cm
Gewicht:
1.1 kg
Algemeen
Producttype:
VoIP-telefoon

Diversen
Verbindingen:
Compatibel met
gehoorapparaten:
IP-telefonie
Belangrijkste functies:
VoIP-protocollen:
Spraakcodecs:
Quality of Service:
IP-adrestoewijzing:
Netwerkprotocollen:
Aantal netwerkpoorten:
Spraakfuncties:

1 x hoofdtelefoonaansluiting
Ja
Ondersteuning voor meerdere lijnen, Geïntegreerde Ethernetschakelaar, ondersteuning voor stroom over ethernet (PoE-power
over ethernet)
SIP, SIP v2
G.722, G.723.1, G.729a, G.711u, G.711a, G.726
IEEE 802.1Q (VLAN)
DHCP, statisch, PPPoE
TCP, TFTP, UDP, HTTP
2 x Ethernet 10Base-T / 100Base-TX
Comfort noise generation (CNG), voice activity detection
(VAD), echo-onderdrukking (ECN), HD Voice

Telefoonfuncties
Maximale hoeveelheid
6
toetsenuitbreidingsmodules:
Kiezertype:
Toetsenbord
Bellokatie:
Basis
Intercom:
Ja
Luidsprekertelefoon:
Ja ( digitale duplex )
Short Messaging Service
Ja
(SMS):
Nummerherkenning:
Ja
Mogelijkheid tot voiceJa
mail:
Wachtend gesprek:
Ja
Gesprek doorschakelen
naar een ander
Ja
telefoonnummer:
Gesprek doorverbinden:
Ja
Wachtstand:
Ja
Menubediening:
Ja
Hoeveelheid
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programmeerbare knoppen:
Volumeregeling:
Ja
Belbesturing:
Ja
Beltonen:
8
Firmware die kan worden
Ja
opgewaardeerd:
Extra functies:
Ingebouwde webserver
Telefoongeheugen
Telefoonboekcapaciteit:
100 namen nummers
Weergave
Type:
LCD-display - monochroom
Lokatie weergeven:
Basis
Displayresolutie:
132 x 64 pixels
Functies:
Met achterverlichting

