
SL750H PRO

Özellikler:

• Modern kullanıcı arayüzüyle büyük 2,4” TFT renkli ekran
• 12 saate kadar konuşma süresi. Şarj etmeksizin, gün boyu 

etkinliklerinizi destekler
• Kolay kurulum. Paketi açın, bağlayın ve bir arama yürütün
• Kişisel, toplantı ve gürültülü ortamlar için profiller
• Mükemmel HDSP/CAT-IQ 2.0 ses kalitesi ve yüksek  

maksimum ses seviyesi ile eller serbest konuşma
• Gigaset N510 Tek ve N720 DECT IP Çok Hücreli sistemleri  

ile tam uyumluluk
• Kullanışlı boyut ve oranlarla modern tasarım
• PBX (XML, LDAP) yoluyla 500 vCards ve kurumsal telefon  

defteri ile arama yapılabilir yerel telefon defteri
• Menü yoluyla Net sağlayıcısı özelliklerinin desteği
• Titreşim uyarısı
• Paralel çalma sırasında sessiz şarj aleti modu
• Bluetooth® veya 2,5 mm jak yoluyla ahize bağlantısı
• Bluetooth® veya mikro-USB yoluyla kullanışlı veri değiş tokuşu
• Optimum hat güvenliği için PIN korumalı tuş kilidi
• Herhangi bir mikro-USB yoluyla şarja etme
• Çizilmeye ve dezenfektanlara dirençli
• Daha geniş, belirgin şekilde daha ince ve daha zarif

Dolaşım ve el değiştirme ile çok hücreli
SL750H PRO, Gigaset pro N720 IP Çok Hücreli ve N510 IP Tek Hücreli 
sistemleri ile .tamamen uyumludur. Arama yaparken ofiste hare-
ket etmek ve gezinmek benzersiz bir deneyimdir. Gigaset pro‘dan 
beklediğiniz kullanışlılığın ve rahatlığın keyfini çıkaracaksınız;  
Gigaset pro uyduları ve baz istasyonları inanılmaz ses kalitesi ile sizi 
bağlantıda tutarken konuşmaya devam edin. Gigaset pro uyduları  
ve baz istasyonları bağlantınızın asla kesilmeyeceğinden emin 
olmanızı sağlar.

Çizilmeye ve dezenfektanlara dirençli
Ahize yüksek kaliteli polimerden üretilmiştir. Ahize yüzeyi benzersiz  
bir çizilmeye dirençli kaplama ile korunur. Bu, ahizenin günlük 
kullanımda çizilmeye karşı korunmasını sağlar. Kaplama, sağlık hiz-
metleri ortamlarında ahizeyi sorumluluk sahibi şekilde temizlemenize 
izin vererek, popüler dezenfektan etkilerine karşı da ahizeyi korur.

HD Ses aramaları daha zevkli hale getirir
Eller serbest modunda, Gigaset pro hoparlör teknolojisinin 
iyileştirilmiş ses dağılımı, sesi daha yüksek bir seviyeye çeker.  
Kullanıcı, görüşmeye yeni dinamik HD ses kalitesini katan 
zenginleştirilmiş bir ses netliğini yaşar. Yüklenen ve klasik zil sesleri 
daha da etkileyici ve net bir ses verir. Ses paketini Ses profilleri ile  
tamamlamak için, sadece tek bir tuşa basarak kişisel iş şartlarınıza 
uygun ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Boyutu küçücük, iş iletişiminde dev gibi.

SL750H PRO sadece daha küçük değildir - her yönden daha iyidir. Ahizeyi elinize aldığınızda fark 
edeceğiniz ilk şey, daha geniş, belirgin derecede daha ince ve daha zarif şekilde elinizde ne kadar 
harika durduğudur. Ahize, Bluetooth, titreşim ve sesli profiller ile zenginleştirilmiş Gigaset pro‘nun 
iş özellikleri ile doludur. Bu, telefonu spesifik durumlardaki kişisel ihtiyaçlarınıza uyumlu hale getirir. 
Mikro-usb portu, Gigaset pro DECT ağlarını desteklemek için SL750H PRO‘yu ilerideki yazılım  
güncellemelerine hazırlar. Bu, ahizeyi Gigaset pro N720 IP Çok Hücreli ve N510 IP Tek Hücreli  
sistemlerine mükemmel şekilde uygun hale getirir. Aynı şekilde hem tek hem de çok hücreli  
ortamlarda GAP uyumlu baz istasyonlarına da bağlanabilir. Yeni 2,4“ ekranı kusursuz şekilde 
karşılayan sorunsuz, yüksek kaliteli polimer yüzeyli ahize çizilmeye ve dezenfektanlara dirençlidir.  
Her açıdan daha iyi yeni nesil SL sınıfını oluşturarak, donanım ve yazılımın mükemmel dengede 
olduğu tek bir kesintisiz form olur.
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Boyutu küçücük, iş iletişiminde dev gibi.

SL750H PRO

Teknik veriler

Kullanıcı arayüzü
• Aydınlatmalı, grafik 2,4“-TFT QVGA renkli ekran, 240 x 320  

Piksel, 8 satıra ve 65.000 renge kadar
• Simgeler, ekran tuşları, beş yön gezinme tuşu, işlev tuşları  

ile sezgisel, modern kullanıcı arayüzü 

Telefon defteri ve arama yapma
• 500 vCard girişine kadar adres defteri
• vCard girişleri: ad ve soyad, üç numara, e-posta, tarih 

hatırlatıcısı, VIP melodiler ve resimli arayan kimliği
• Aramalı PBX dizini erişimi (LDAP ve XML) 1

• Otomatik aramalı genel çevrimiçi dizin araması 1

• Her biri CLIP/CNIP ve zaman/tarih ile 20 girişli 3 ayrı çağrı  
listesi (cevapsız/gelen/giden) 1

• Girilen son 20 numarayı tekrar çevirme
• Kısa çevirme tuşları (yazılımsal tuşlar, 9 sayısal tuş)
• Sesi kapatma tuşu, tuş kilidi ve flash tuşu
• Otomatik tekrar çevirme işlevi

Aramaları alma 
• CLIP, resimli CLIP ve CNIP yoluyla görüntülenen arayan 

gösterimi 1

• VIP girişler ve dahili arayanlar için bireysel zil melodileri
• Gizli numara aramasını susturma 1

•  Titreşimli uyarı

Cevapsız aramalar
• Ekran ve aydınlatmalı mesaj bekletme göstergesi yoluyla işaret 

edilir
• Arayan gösterimi ile 20 cevapsız aramaya kadar gösteren liste 1

• GAP ile 3. taraf tek ve çok hücreli sistemlerin arkasında yerel 
cevapsız arama listesi 1

• Cevapsız arama listesini doğrudan çevirme

Ses
• HDSP™/CAT-IQ 2.0 ‘i destekleyen HD Ses
• Mükemmel ses kalitesi ile eller serbest konuşma 
• 5 ses seviyesi ve ses yükselmesi ile seçilebilir 22 zil melodisi
• Seçilebilir ses profilleri (kişisel, sessiz ve gürültülü) 
• Bluetooth veya 2,5-mm jak yoluyla ahize

Tuş takımı
• Aydınlatmalı ve çizilmeye dirençli 
• Yanıp sönen LED‘li mesaj bekletme tuşu 
• Kişisel, sessiz ve gürültülü ayarlarını doğrudan uygulamak  

için profil tuşu
• PIN korumalı tuş kilidi (# tuşu)

Ek Özellikler
• Takvim ve hatırlatma işlevleri ile ajanda
• E-posta Okuyucu 1

• Bilgi hizmetleri 1

• Ekran koruyucusu (resim, slayt gösterisi, saat, bilgi hizmeti) 1

• Güç kapalı haldeyken de pil şarjı
• DECT aralığının dışında uyarı tonları ve tersi
• Diğer telefon aynı kullanıcıda kayıtlıyken paralel zil çalması 

sırasında sessiz şarj aleti modu

Bağlantı Özelliği

 

*GAP standartına 
uygun diğer  

üreticilerin DECT  
baz istasyonları

Cep Telefonu

Kulaklık

Bilgisayar



BECAUSE IT ’S YOUR BUSINESS.

Gigaset QuickSync Yazılımı
Windows ve OSX için indirilmesi ücretsiz yazılım.   
Mikro-USB veya Bluetooth® yoluyla bağlanın. 
• Ahize dizininizi Microsoft Outlook® ile senkronize edin
• Arayan resimlerini / ekran koruyucusu resimlerini yükleyin 
• Zil seslerini bilgisayardan ahizeye yükleyin
• Ürün yazılımı güncellemesi
• Bilgisayar telefonu entegrasyonu (CTI): 

• Microsoft Outlook® kişilerini doğrudan çevirme
• Hem Windows hem de OSX‘te gelen aramaları bilgisayarda 

görüntüleme

Uyumluluk
• Şunlar için optimize edilmiştir ve önerilmektedir:

• Gigaset pro Tek Hücreli sistemleri - örn. N510IP PRO
• Gigaset pro Çok Hücreli sistemleri - örn. N720IP PRO

• GAP uyumlu DECT baz istasyonları (tek ve çok hücreli  
sistemler)

Arayüzleri
• DECT
• Bluetooth®

• Bluetooth® ahize (eller serbest ve ahize profili)
• Gigaset QuickSync ile veri değiş tokuşu ve ürün yazılımı 

güncellemesi
• Cep telefonları ile vCard değiş tokuşu

• Mikro-USB
• Şarj işlevi
• Gigaset QuickSync ile veri değiş tokuşu ve ürün yazılımı 

güncellemesi
• 2,5 mm ahize konnektörü

DECT aralığı
• İç mekan aralığı: 50 metreye kadar
• Dış mekan aralığı: 300 metreye kadar

Yeşil ofis
•  Enerji tasarruflu güç kaynağı sayesinde %60‘a kadar  

daha az enerji tüketimi

Çalışma süresi
• 12 saate kadar konuşma süresi
• 250 saate kadar bekleme süresi

Boyutlar
• Ahize- 130 X 51 x 19 mm
• Şarj aleti - 70 x 58 x 29 mm
• Ambalaj - 224 x 166 x 60 mm
• Satış ambalajının genel ağırlığı yaklaşık 347 g

Çevresel koşullar
• +5 ila +45° C arasında çalışma sıcaklığı
• -15 ila +60°C arasında saklama sıcaklığı
• %20 ve %75 arasında Bağıl Nem, yoğuşmasız

Ambalajın içeriği
1x ahize (SL750H PRO)
1x pil kapağı
1x kemer klipsi 
1x Li-İyon pil
1x ahize için şarj aleti
1x kullanıcı kılavuzu

1) Ülkeye, ağa ve baz istasyonuna bağlıdır
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