 LCDرنگی و دوربین 1.3M pixel
دو پورت اترنت با سرعت M10/100Mbps

 ،USBهدست استریو به همراه میکروفن،
خروجی صدای استریو
رابط کاربری گرافیکی با پشتیبانی از چندین
زبان و ضریب امنیتی باال
پشتیبانی از پروتکل H.264و H.263/
H.263+
 CodecصوتیG.711, G.722, G.723.1,

G.729A/B, G.726-32

Model: GXV3140

Model: GXP2120

امکانات گسترده ،مدیریت آسان و ضریب
امنیتی باال
 6اکانت  SIPجداگانه
کنفرانس سه طرفه
نشانگر پیام ،بلندگوی دوطرفه
تامین برق از طریق شبکه
پشتیبانی از چندین خط همزمان تا نمایش
 13خط
قابل افزایش تا  112خط از طریق ماژولهای
اضافی
 LCDگرافیکی برای نمایش  8خط

ویدئو کنفرانس با کیفیت باال از خانه یا از
محل کار
ارتباط ویدئویی بالدرنگ دو طرفه با کیفیت
باال
قابلیت تصویر در تصویر
کنفرانس سه طرفه
ویدئوی دو طرفه بالدرنگ با کیفیت باال
دستگاه گیرنده عالی ویدئویی در پهنای باند
بین  64kbpsتا 1Mbps
قابلیت بزرگ نمایی اپتیک و دیجیتالی،
فوکوس خودکار

گتویها و گوشیهای شبکه
گرندستریم

Model: GXP3000

دارای صفحه نمایش  5.6اینچ با قابلیت تنظیم
کنفرانس سه طرفه
دارای پورت ( FXOاین قابلیت را ایجاد می
کند که  2تماس تصویری را به صورت همزمان
داشته باشند یکی از بستر  IPو دیگری
ازسرویس خطوط سنتی تلفن)
با دوربین با کیفیت  VGAکه دارای زوم هم
می باشد.
پشتیبانی از کیفیت تصویر عالی (تا  30فریم در
ثانیه) با استفاده از H.264/H.263

www.cytco.net
تلفن88209229 :

Model: GXP3006

www.cytco.net
تلفن88209229 :

گتویها و گوشیهای شبکه مدل گرندستریم

Model: GXW4104

Model: GXW4108

Model: GXW4004

 GXW4104دارای  4پورت FXOاست.
طراحی و تست شده برای سازگاری کامل با
 IP PBXها Soft Switch ،ها و محیط
های مبتنی بر SIP
مصرف برق با منبع تغذیه خارجی
اکانت های چندگانه  -SIPانتخاب 3
پروفایل برای هر اکانت
تنظیمات قابل برنامه ریزی خطوط شهری
برای مناطق مختلف
برطرف کننده اکو G.168 - Echo
Cancellation

 GXW4108دارای  8پورت fxoاست.
طراحی و تست شده برای سازگاری کامل با
 IP PBXهاSoft Switch ،ها و محیط
های مبتنی بر SIP
مصرف برق با منبع تغذیه خارجی
دو پورت  RJ45 ، 10/100مگا بیت بر ثانیه
تنظیمات قابل برنامه ریزی خطوط شهری
برای مناطق مختلف
برطرف کننده اکو G.168 - Echo
Cancellation

 4پورت  FXSگیتوی های واسطه
پشتیبانی  2پروفایل حساب کاربری SIP
پشتیبانی از فکس  ،T.38تضمین امنیت و
فشرده سازی صوتی
اکانت های چندگانه  -SIPانتخاب  2پروفایل
برای هر اکانت
برطرف کننده اکو G.168 -(Echo
)Cancellation
پشتیبانی از تلفن آنالوگ شهریPBX /

Model: GXW4008

Model: GXW4024

Model: BT200

پشتیبانی  2پروفایل حساب کاربری ،SIP
نمایش شماره تماس برای مناطق مختلف
 8پورت  FXSگیتوی های واسطه /سازگار
با T.38 Fax
اکانت های چندگانه  -SIPانتخاب 2
پروفایل برای هر اکانت
برطرف کننده اکو G.168 -(Echo
)Cancellation
عدم ایجاد نویز Comfort Noise
)Generation (CNG
پشتیبانی از تلفن آنالوگ شهریPBX

 GXP1 1450نسل بعدی گوشی های
مبتنی بر  IPیکپارچه است که  2خط را با دو
حساب  SIPرا پشتیبانی می کند
دارای یک  LCDبا وضوح 180x60
سه کلید نرم حساس بر محتوی که قابل
برنامه ریزی  XMLاست
پورت شبکه ی  Dualهمرا با PoE
کنفرانس سه طرفه
کیفیت صدای HD

Model: GXP1450

گیت وی  VoIPتلفن آنالوگ با تراکم باال
بر پایه SIP
کامال سازگار با سیستم ها ی sSoft
 witchو IP-PBX
دارای  24پورت FXSتلفن با  RJ11و
رابط 50-pin Telco
پشتیبانی از codecهایG.711, :
G.723, G.726A/B/E, iLBC, T.38
Fax
 IPمناسب برای تلفن های آنالوگ،
سیستمهای فکس و PBX

اترنت با سرعت M10/100Mbps

دو پورت
امکانات گسترده ،مدیریت آسان و ضریب
امنیتی باال
 4اکانت  SIPجداگانه
کنفرانس سه طرفه
 7کلید قابل برنامه ریزی
گرافیکی برای نمایش  8خط و  22کاراکتر
در هر خط
تامین برق از طریق شبکه

Model: GXP2000

کیفیت عالی صدا و امکانات فوق العاده
قابلیت برقراری کنفرانس حداکثر با  3نفر
دارای کیفیت Full-Duplex
دارای صندوق صوتی با چراغ هشدار
دهنده و صدای هشدار دهنده در هنگام
دریافت پیام
قابلیت سوئیچ شدن یا
مسیریابی( )Routedبه وسیله  2پورت
شبکه که با پرتکل امنیتی Srtp/TLS
پشتیبانی می شوند

Model: GXP2020

 7کلید قابل برنامه ریزی و  4کلید نرم افزاری
قابل برنامه ریزی
تامین برق از طریق شبکه و سازگاری باال با
پالت فرم های برجسته SIP
 6نشانگر خطوط با پروفایل های اکانت SIP
جداگانه
کنفرانس چند طرفه تا  5نفر
قابلیت افزایش خطوط تا  112خط از طریق
ماژول های اضافی
انتظار تماس /انتقال تماسhold/ mute/ /
 forwardو ...

