
Aastra S850i

Telefone de Conferência Wireless baseado em SIP fornece um
Novo Nível de Liberdade e Flexibilidade para Áudio e
Videoconferências.

O Aastra S850i, desenhado especificamente para utilização em
Salas de Conferência, Salas de Reuniões e Escritórios Executivos,
possuí a mais recente tecnologia segura de áudio wireless.
Composto por vários componentes distintos, o S850i redefine a
experiência de conferência telefónica tradicional, dando aos
utilizadores uma liberdade sem precedentes no que diz respeito
à colocação e acessibilidade da coluna de som, microfone e
teclado de marcação. Com suporte de tecnologia de áudio de
banda larga, o S850i disponibiliza uma qualidade superior de
som e um excelente desempenho em reuniões satisfazendo
todas as suas necessidades de áudio e videoconferência.

Funcionalidades e Vantagens:

LiberdadeWireless

Performance e Qualidade de Áudio Superior

Integração comVideoconferência e Aplicações de PC

Não há mais fios na mesa da sala de conferência ou no chão. Basta
colocar a base wireless num local conveniente e discreto onde
possa ser ligada à rede IP; em seguida, coloque os microfones, a
coluna e o microtelefone de marcação em qualquer lugar onde
sejam necessários na sala.

Dois microfones omnidirecionais de mesa captam o som de todas
as direções garantindo que todos os participantes na chamada
de conferência possam ser ouvidos claramente. Um microfone de
lapela opcional permite que os apresentadores se desloquem
livremente pela sala permitindo falar claramente sem terem que
gritar para se fazerem ouvir.

O S850i é equipado com portas de ligações de entrada/saída de
áudio analógico stereo que facilitam a fácil integração com os
sistemas de videoconferência, como a solução Aastra BluStar™
para Salas de Conferência. Desta forma, existe a garantia que os
microfones e a coluna do S850i possam ser utilizados em
videochamadas, disponibilizando um excelente cancelamento
eco acústico e controlo de ruído. As aplicações em PC, incluindo o
Aastra BluStar™ para PC, também pode ser integrado com o
Aastra S850i utilizando as mesmas ligações de entrada/saída de
áudio analógicas stereo.

Componentes doTelefone de Conferência S850i

Chamadas Privadas ou Chamadas de Conferência

Ligação Bluetooth®

Compatibilidade Call Manager

Um microtelefone de marcação para o funcionamento e
configuração do sistema

Uma coluna de som wireless

Dois microfones de mesa omnidirecionais

Uma base de carregamento para a coluna, os microfones e o
microtelefone de marcação fornecido com a fonte de
alimentação AC universal

Uma base wireless com cabo Ethernet de 2 metros para ligar à
rede IP

Chamadas privadas podem ser realizadas utilizando o
microtelefone de marcação e a chamada pode ser facilmente
alternada para o modo de conferência utilizando a coluna e os
microfones.

O S850i é equipado com interface Bluetooth que suporta Hands
Free Profile (HFP), permitindo aos utilizadores fazer uma
chamada utilizando um telemóvel, computador ou outro
dispositivo através de uma ligação Bluetooth.

O S850i é compativel com os servidores de comunicação Aastra
MX-ONE, A400 e A5000, assim como múltiplas plataformas PBX
de outros fabricantes.
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TecnologiaWireless

Caraterísticas e Standards de Áudio

DECT 6.0 (1920-1930 Mhz)

DECT ETSI ETS 300 175 (1880 - 1900 Mhz)

Bluetooth

Dois microfoneWireless (omnidirecionais)

® 2.1+EDR (Enhanced Data Rate)

Microfone com captação de frequência:
100 – 11,000 Hz
3.60m de captação de microfone
Cancelamento de eco por microfone
individual

Uma coluna de som wireless
Resposta de frequência de som: 120 -
11,000 Hz
Volume: ajustável a 91 dB a 0.5 metros
de volume máximo

Suporte de tonalidade DTMF

Low-delay na transmissão de pacotes de
áudio

Jitter buffers adaptativo

Filtro de ruído

Filtro de Áudio

Codecs suportados: G711
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"
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(α-law, μ-law),
G.721, G.722, G.726-32

3.5 mm ( )

(blind
)

Voice ai

S caller ID

Conetores de entrada e saída de áudio
auxiliares de na base sem fios

Fazer e atender chamadas
Chamada em espera, resumo de chamada
Transferência da chamada e com
supervisão
Desvio de chamada
Não incomodar
Apresentação de duas chamadas, per-
mitindo conferência local a três (juntar
conferência, separar conferência, colocar
conferência em espera, terminar confe-
rência)
Notificação de chamada não atendida
Notificação de M l
Marcação rápida
Capacidades de remarcação

uporte de

Agenda telefónica local configurável pelo
utilizador
Apresentar chamada

Entradas saídas de Áudio

Funcionalidades do telefone

/

SIP

Funcionalidades Adicionais

Apresentação da data e hora
Toques configuráveis
Suporte de caracteres unicode UTF-8

Elegante ecrã a cores de 2", 176 x 220 pixeis
Teclado do telefones de 12 teclas
Duas softkeys dependentes do contexto
5 teclas cursor de controlo
Fazer chamada / terminar chamada

Suporte Multi-idioma: Inglês, Francês,
Alemão, Espanhol, Português, Italiano

Suporta SRTP
Login com proteção de Palavra-passe

DHCP ou IP estático
PortalWeb para configuração
Importar / exportar configuração
Possibilidade de reset de fábrica
Suporta QoS – IEEE 802.1p/Q marcação
(VLAN), Layer 3TOS e DSCP
Suporta Network Address Translation
(NAT)
Estado e estatísticas

IETF SIP (RFC 3261 e RFCs anexos)
Suporta RTCP (RFC 1889)

BaseWireless:
Ethernet 10/100 Base-T (RJ 45)
Duas portas mini-USB para atualizações
de firmware

Base Carregador:
Alimentador
Porta USB para atualizações de firmware

BaseWireless
IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)

Carregador
Entrada 100-240V 0.8A, saída 12-15V
18W (Fonte de alimentação universal)

Coluna de som: 157 x 93 mm de diâmetro
Microfones: 94.2 x 24.6 x 18.5 mm
(microfones omnidirecionais)

Visor do Marcador eTeclado

Idiomas Suportados

Segurança

Rede e Aprovisionamento

Protocolos Suportados

Portas

Alimentação Elétrica local

Caraterísticas Físicas
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•

Telefone: 125 x 48 x 11 mm
Base Carregador: 170 diâmetro x 22 mm
BaseWireless: 180 x 153 x 32 mm
1.280 kg

Temperatura de funcionamento: 32°-104°
F (0° - 40° C)
Humidade relativa: 20% - 80%, sem
condensação

EMC
FCC Part 15 B, C, and D
ICES-003
IC-RSS 213
IC-RSS 210
EN 55022
EN 55024
EN 301 489-1, -3, e -6
EN 300 328
EN 301 406
C-Tick

AS CISPR 22
AS/NZS 4268

CE Mark -EN 60950
IEC 60950
UL 60950
CSA C22.2 No 60950
AS/NZ 60950

FCC Part 68
ATick

AS/ACIF S002
Ambiente

Compatível com RoHS

Condições de funcionamento

Regulamentação

Segurança

Telecom
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