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  کیفیت افزایش برای HD صدای های Codec از شتیبانیپ

  ای هسته 2 پردازنده یک و اترنت گیگابیت پورت 2

  USB پورت 2

  UMTS و صدا حدف های ماژول از پشتیبانی

  

  

 

Zycoo – CooVox-U60 

 10/100 شبکه تعداد پورت ندارد

 10/100/1000 شبکه تعداد پورتWAN   یک  + LAN یک

12  پورتFXO 

12  پورتFXS 

----  تعداد پورتE1/T1 

2x USB  پورتUSB 

 تماس به طور همزمان 80پاسخگویی به 

 تلفن تحت شبکه 200 بیش از  امکان ثبت

 کنترل و مانیتورینگ تماس ها

 صویریتمکالمه 

 مختلفزبان های پشتیبانی از 
DID 

 SIP برای سرور Skype نرم افزار

 (اختیاریماژول حذف اکوی صدا )به صورت اسالت عدد  یک

 )به صورت اختیاری( UMTSیک عدد اسالت ماژول 

امکانات اصلی 

 داخلی Voice Mail سرور

   DHCP  به صورت دستی و IP ست کردن

DHCP سرور 

امکانات اولیه 

 

فنی مشخصات  
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  PPPOE 
 VPN Server  
 VPN Client  
DDNS Client 

  IAX2  یا SIP پروتکل های

 فایروال

امکانات اولیه 

 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

Black List 

امکانات تماس 

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 مدیریتVGA از طریق پورت 

ATOM DualCore  مدلCPU 

1.86GHz  سرعتCPU 

1GB ( حافظهRAM) 

32GB ( حافظه ذخیره سازیNAND) 

500X310x90mm ابعاد دستگاه 

 وزن کیلوگرم  4.2

 ولتاژ دریافتی ولت 240تا   100
 

فنی مشخصات  

:فنیادامه مشخصات   
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