Wideotelefon D900

Producent:

Certyfikaty:

Firma IPTELEKOM od 2011 roku jest dystrybutorem telefonów VoIP oraz wideotelefonów marki Fanvil.
Model D900 jest następcą modelu D800. Nowy model wideotelefonu oparty jest na systemie operacyjnym
Android 4.2 z 7 calowym wyświetlaczem. Podobnie jak swój poprzednik oprócz funkcji video rozmów
udostępnia użytkownikom szereg narzędzi stając się kombajnem multimedialny na naszym biurku.
Przeglądarka stron www; klient poczty elektronicznej; odtwarzacz plików muzycznych oraz filmów video;
przeglądarka zdjęć; radio internetowe to tylko kilka dodatkowych funkcji jakie możecie Państwo znaleźć w
naszym nowym produkcie. Niezaprzeczalnym dodatkowym atutem telefonu jest jego elegancki biznesowy
wygląd, który dzięki zastosowaniu dużego dotykowego ekranu LCD oraz funkcjonalnie rozmieszczonym
klawiszom programowym pozwala użytkownikowi na sprawna pracę z telefonem.

Funkcje podstawowe
•

Protokół SIP 2.0 (RFC3261) oraz współpracujący z RFCs

•

6 kont SIP

•

Kodeki głosu: G.711a / u, G.7231 high / low, G.729a / b, G.722, G.726, iLBC, AMR-NB; AMR-WB

•

Kodeki wideo: H.263, H.264, MPEG4, Video resolution: QCIF, CIF, QVGA

•

Formaty zdjęć: PEG, GIF i BMP PNG

•

Format wideo: MP4, 3GP i FLV

•

Możliwość rejestracji domeny lub realizację połączeń SIP peer to peer

•

Głos HD na wszystkich liniach

Funkcje połączeń
•

Przekazywanie połączeń

•

Przenoszenie połączeń

•

Wstrzymywanie połączeń

•

Połączenie oczekujące

•

Telekonferencja

•

Dołączenie do rozmowy

•

Nagrywanie głosu podczas połączeń

•

Elastyczne reguły połączeń

•

Infolinia

•

Odrzucanie połączeń

Specyfikacja techniczna:
•

Wyświetlacz 7 "TFT 800 x 480

•

Klawisze funkcyjne

•

Dotykowy ekran „multi-touch” 5-punktowy panel dotykowy

•

Funkcje audio: głos HD, kodek HD, głośnik HD

•

Kodeki: G.722, G.711(A/μ), G.723.1, G.729AB, iLBC, AMR

•

Formaty audio: WAV, MP3, OGG

•

Funkcje wideo: H.264 and H.263

•

Zdjęcia: JPEG, PNG, BMP, GIF

•

Format wideo: MP4,3GP i FLV

•

Rozdzielczość połączenia wideo: QCIF / CIF / VGA / 4CIF

•

Obciążenie pasma: 64kbps ~ 4Mbps

•

Ilość klatek na sekundę: 10 ~ 30fps

•

Wideo z lokalizacji zdalnej może być wyświetlany na pełnym ekranie

•

Obsługuje do trybu wyświetlania 6 wideo

•

Funkcja telefonu

•

Android 4.2 OS

Zarządzanie wideotelefonem
•

Android 4.2.1

•

Wyszukiwarka Google'a

•

Widżety na pulpicie

•

Przeglądarka, Telnet

•

Automatyczna aktualizacja

•

Auto-Provisioning (DHCP opcja / PnP / flashowanie)

•

Aktualizacja przez Internet

•

Aktualizacja z karty SD

•

Tworzenie kopii zapasowej/ kopie przywracania/ reset do ustawień fabrycznych

