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  صدا کیفیت افزایش جهت HD تکنولوژی از پشتیبانی

   عدد 5 تا گوشی افزایش قابلیت

   داخلی خط 5 تعریف قابلیت

  اینچ 1.8 ابعاد با رنگی نمایش صفحه

  تماس انتظار زمان ساعت 100 و تلفنی مکالمه ساعت 10 تا انرژی نگهداری قابلیت با باطری

  PoE استاندارد از پشتیبانی

  رومیزی صورت به استفاده یا و دیوار برروی نصب قابل
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 قابلیت تعریف کاربر اکانت 5

 نگهداری تماس

 انتظار مکالمه

 انتقال تماس

 تماس برگشتی

 تماس سریع

 پیام گیر صوتی

 ارسال و دریافت پیام کوتاه

 جلسه امکان رد تماس در هنگام

امکانات تماس 

----  وضعیت خطوطنمایشگر 

 ظرقیت دفترچه تلفن شماره 500

 امکان کنفرانس تلفنی دارد

 G.711(Alaw/μlaw) 
G.729 A/B 

G.723 
G.726 

 پشتیبانی ازCodecهای 

 

فنی مشخصات  

 ویژگی ها:

http://shopping.nooran.com/yealink/wireless-phone/yealink-ip-dect-phone-w52p
http://shopping.nooran.com/yealink/wireless-phone/yealink-ip-dect-phone-w52p
http://shopping.nooran.com/yealink/wireless-phone/yealink-ip-dect-phone-w52p
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http://video.nooran.com/
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:ادامه مشخصات فنی  
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SIP V1/V2 
H.323 v2/v3/v4 
SIP (RFC 3261) 

SDP (RFC 2327) 
Symmetric RTP 

STUN (RFC3489) 
ENUM (RFC 2916) 

RTP Payload for DTMF 
Digits (RFC2833) 
Outbound Proxy 

 پشتیبانی از پروتکل های 

Open VPN 
LLDP 

802.1x 
LAN QoS (802.1pq) 

HTTPS 

پروتکل های امنیتی 

1  10/100تعداد پورت شبکه 

 10/100/1000تعداد پورت شبکه  ندارد

 PoEپشتیبانی از استاندارد  دارد

----  مدلCPU 

 صفحه نمایش لپیکس160*128 اینچی،  1.8نمایشگر 

 صفحه کلید کلید قابل برنامه ریزی2  -کلید  12دارای 

 زمان مکالمه )باطری( تساع10 

 زمان اتنظار )باطری( تساع 100

 ولتاژ دریافتی تول 30تا  8
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