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BÄRBARA
TELEFONER

På Dstny har vi två olika paket med bärbara telefoner att erbjuda. Du kan välja mellan två 
olika handenheter men IP-basstationen Gigaset N510 IP PRO ingår i båda.

GIGASET N510 IP PRO
IP-BASSTATIONEN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
Gigaset N510 IP PRO är en IP-DECT basstation som kopplas in direkt 
till nätverket. Den klarar upp till 6 handenheter där 4 st. kan ringa 
samtidigt, och är ett miljövänligt och ekonomiskt val tack vare den 
strömsnåla ECO DECT-standarden.

Räckvidden inomhus är upp till 50 meter, kan utökas med hjälp av 
Gigaset repeater 2.0.

• DECT/GAP/SIP
• 6 användare/telefonnummer
• 4 samtidiga samtal

• Strömförsörj via LAN (PoE)/medföljande AC
• Anslut upp till 6 st repeaters
• Kan väggmonteras
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PAKET KVALITET
GIGASET N510 IP PRO + GIGAET S700H PRO
I Paket Kvalitet är det handenheten Gigaset S700H PRO som kompletterar IP-basen. Det ingår också 1 st. 3-meters 
nätverkskabel och konfigurering.

Gigaset S700H PRO är allroundtelefonen med många funktioner. Stor upplyst 2,4” TFT-färgskärm, Bluetooth 4.2, 
separat larmknapp, headsetanslutning via Bluetooth® eller 3,5 mm-uttag, ljudprofiler och suverän ljudkvalitet (HDSP™) 
gör den här enheten till den perfekta partnern i den dagliga arbetsmiljön.

• 2,4” TFT-belyst skärm
• IP 40-klassad
• Bluetooth 4.2
• Headsetanslutning via Bluetooth®/3,5 mm-uttag

 
• Upp till 12 timmars samtalstid
• 300 timmars standby
• Kan laddas/uppdateras via micro-USB
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PAKET ROBUST
GIGASET N510 IP PRO + GIGASET R700H PRO
I Paket Robust är det handenheten Gigaset R700H Pro som kompletterar IP-basen. Det ingår också 1 st. 3-meters 
nätverkskabel och konfigurering.

Gigaset R700H PRO är en robust, stötsäker, dammsäker och vattentät handenhet enligt IP65. Handenheten är 
designad för att skyddas mot de flesta yttre stötar, oavsett om det är stötar från fall, vattenstrålar eller damm. Utöver 
dessa funktioner är enheten även utrustad med en gummiyta som är resistent mot desinfektionsmedel. Detta ger den 
perfekt grepp i handen och dessutom har den en elegant design.

• 2,4” TFT-belyst skärm
• IP65-klassad
• Skyddad mot metalldamm
• Bluetooth 4.2
• Headsetanslutning via Bluetooth®/3,5 mm-uttag

• Integrerad LED-lampa för visuell samtals- 
   indikering/användning som ficklampa
• 13 timmars taltid
• 320 timmars standby
• Kan laddas/uppdateras via micro-USB


