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  ماژوالر طراحی

  UMTS (3G) و GSM،FXS ، FXO های ماژول اتصال قابلیت

  ای هسته 2 پردازنده یک و 10/100 اترنت پورت یک

  USB پورت یک

  ویدیو و صدا هایCodec از پشتیبانی
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1 10/100 شبکه تعداد پورت 

 10/100/1000 شبکه تعداد پورت ندارد

 FXOپورت  قابل افزودن به صورت ماژول

 FXSپورت  قابل افزودن به صورت ماژول

 E1/T1تعداد پورت  قابل افزودن به صورت ماژول

1x USB  پورتUSB 

 تماس به طور همزمان 20پاسخگویی به 

 تلفن تحت شبکه 100امکان ثبت 

 کنترل و مانیتورینگ تماس ها

 صویریتمکالمه 

 زبان های فارسی، چینی، انگلیسی و فرانسهپشتیبانی از 
DID 

 SIP برای سرور Skype نرم افزار

 (ماژول حذف اکوی صدا )به صورت سخت افزاری

امکانات اصلی 

 داخلی Voice Mail سرور

   DHCP  به صورت دستی و IP کردنست 

DHCP سرور 
PPPOE 

 

امکانات اولیه 

فنی مشخصات  

 ویژگی ها:
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   VPN Server 
 VPN Client  

DDNS 
PoE 

VLAN 
  IAX2  یا SIP پروتکل های

 فایروال

اولیه امکانات 

 تماس برگشتی، انتقال تماس انتظار مکالمه، نگهداری تماس،

 مایشگر شمارهن

 تماس های پیجینگ و داخل ساختمان

 ارائه اتاق کنفرانس تلفنی
DISA 

  BLF  فهرست

 ثبت تماس ها

 تماسامکانات 

G.711(Alaw/μlaw)، G.726 ،G.729 ،GSM ،SPEEX ،G.722 
H.261, H.263 ,H.263+ ,H.264 

 پشتیبانی ازCodec های 

 نحوه تنظیم و مدیریتSSH  و  وب

DSP DualCore  مدلCPU 

500MHz  سرعتCPU 

256MB ( حافظهRAM) 

4GB ( حافظه ذخیره سازیNAND) 

220X410x85mm ابعاد دستگاه 

 وزن کیلوگرم  2.2

 ولتاژ دریافتی ولت 240تا   100
 

فنی مشخصات  

:ادامه مشخصات فنی  
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