
DECT model G355

Draadlozetelefoon

Kleurrijktelefoneren
–Groot64Kkleurendisplay
–Verlichtscherm
–Menuviapictogrammen

DECT-technologie
–Kristalhelderespraakkwaliteit
–Naadlozeoverdracht
–Krachtigecodering

Kernmerken
Geheugenkaart(optioneel)
–Standaardkoptelefoonverbinding
–Handenvrijgebruik
–Persoonlijktelefoonboek
–Ondersteuningvoorbedrijfs-

telefoonboek
–Gesprekregistratie
–Ondersteuningvoor13talen
–Filtervoorbinnenkomende

gesprekken
–Weergavevandatumentijd
–Tijdweergaveopbellijsten
–Aanduidingvoorwachtendbericht
–Verscheideneabonnementenvoor

DECT-netwerken

Bediening
–Softwareupdate“overtheair”
–Tot120uurstand-by
–Tot12uurspreektijd

FleuruwbestaanopmethetindrukwekkendekleurenschermvandeDECTG355.
DeintensiteitvandekleurenvormtmetdeelegantelijnenvandeDECTG355
eenoogverblindendecombinatie.Hetuniekeontwerpenkrasbestendigeoppervlak
gevendeG355nietalleeneenfraaievormgeving,maarmakenhettoestelook
geschiktvoorveeleisendeprofessioneleomgevingen.

DeG355biedteenruimscalaaanmogelijkhedenennaadlozeintegratiemetuw
communicatieplatform,bovenopzijninstallatie-enonderhoudsgemak.Dankzijde
interneluidsprekerkuntuhandenvrijbellenmeteenheelgoedegeluidskwaliteit.

G355-gebruikershebbentoegangtothetbedrijfstelefoonboekenkunnenhun
privécontactenopslaaninhuneigenprivételefoonlijst.

DetoegepasteDECT-technologiegarandeertkristalhelderespraakkwaliteitterwijl
krachtigeencryptietechnologieënveiligecommunicatiegaranderen.
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Functies van het toestel
–Instelbaarbelvolume
–Instelbaarkoptelefoon-enluidsprekervolume
–Automatischecoderingvoorveiligegesprekken
–Automatischegespreksbeantwoording
–Mogelijkheidomgesprekkenteweigeren
–Gesprekslogboek
–Gespreksfilter
–CLI-ondersteuning(nummer-ennaamweergave)
–Ondersteuningvanbedrijfstelefoonboek
–Kristalhelderespraakkwaliteitennaadlozeoverdracht
–Datum-entijdweergave(synchronisatiemetPABX)
–Gemakkelijkteprogrammerenmenu
–GAP-compatibel
–Verlichtkleurenscherm
–Toetsenbordvergrendeling
–Nummerherhaling
–Licht,elegant,ergonomischontwerp
–Luidsprekermodusvoorhandenvrijgebruik
–Microfoontijdelijkuit
–Meerderemenutalen(13)
–Nummervormingmethoorn
–Eigentelefoongids
–Nummerherhalen/indewachtstand
–Beltonen(10)meteenonderscheidtussenbijvoorbeeld

interneenexternegesprekken,entussenberichtgesprekken
–Geruisloosopladen
–Softwareupdate“overtheair”
–Tot120uurstand-by
–Tot12uurbeltijd

Ondersteuningvanfunctieszoalsbedrijfstelefoonboek,software
upgrades“overtheair”enmessagingzijnafhankelijkvande
mogelijkhedenvandePABXenhetDECT-systeem.

LCD-kleurenscherm
Grafischekleur262KLCD(64x128pixels)
–Menuviapictogrammen
–Statusregelmetpictogrammendiehetvolgendeaanduiden:
 •Alarm
 •Statusvandebatterij
 •Oproepfiltergeactiveerd
 •Veldsterkte
 •Toetsenbordvergrendelingingeschakeld
 •Luidsprekerindicator

 •Bericht-in-wacht
 •Microfoonuit
 •Gemistgesprek
 •Beltoonuit
–Hetdisplaylichtopalsereengesprekofberichtbinnenkomt

Toetsen
DeG355heeft24toetsen:
–Toetsenbordmet12-toetsen(0–9,*en#)
–Opnemen/Nummerherhalen
–Zachter
–Luider
–Bevestigingstoets
–Navigatie/programmeerbaresnelkeuzetoetsen(naarboven,

beneden,linksenrechts)
–Deblokkeren/Aan/Uit
–Softtoetsen(linksenrechts)
–SOS-toets

Menutalen
DeG355ondersteunt13menutalen:
–Deens,Duits,Engels,Frans,Grieks,Italiaans,Nederlands,Pools,

Portugees,Russisch,Spaans,TurksenZweeds

Geluidssignalen
Naastzichtbaresignalen(pictogrammen)enbeltonenbevatde
telefoonookeenaantalgeluidssignalendiedegebruikerzelfkan
in-ofuitschakelen:
–Toetsklik
–Dekkingswaarschuwing
–Batterijalarm
–Alarmtijdsduurbeperkt
–Bevestigingstoon

Verdeeld geheugen
DeG355deelthetgeheugenvoor:
–Maximaal200nummersindeeigentelefoonlijst
–Maximaal80berichten
–Maximaal50nummersindebellijst
–Maximaal10filternummers
–Maximaal100kalenderberichten

Omdathetgeheugenwordtgedeeld,isdecombinatievan
opgeslagengegevensvaninvloedopderesterendegeheugen-
capaciteit
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Toebehoren

Draaibareriemclip
Meteendraaibareriemclipkuntuhettoestelgemakkelijk
meenemenenishettoestelmakkelijktoegankelijk.Ukuntde
G355aandedraaibareriemclipklikkenmeteenknopaccessoire
voordeklem,datwordtmeegeleverdmetdeG355.

Easyclip
Ukunteenfraaivormgegevenhandigeclipvastmakenaande
G355zodatudeG355opeenvasteplaatskanmeedragenin
eenborstzakofaaneenbroeksriem.

Geheugenkaart
UkuntdeG355uitbreidenmeteengeheugenkaartdieextra
opslagruimtegeeftvoor:
–200nummersindeeigentelefoonlijst
–50bellers
–10filternummers
–100kalenderberichten

Bovendienstaatdeabonnementsinformatieopdegeheugen-
kaartzodathetabonnementgemakkelijkkanworden
overgezetnaareenandereG355.Doordegeheugenkaart
eenvoudigwegineenandereG355testoppenzetuhet
abonnementenandereopgeslageninformatieovernaarhet
nieuweG355-toestel.

Bureauladerenwisselstroomadapter
DeaccuvandeG355wordtopgeladenmetdestandaard
bureaulader.Destijlvolleladerheefteenwisselstroomadapter
nodig.

Multilader
Metdemultiladerkuntutotachttoestellentegelijkertijd
opladen(G355enG355).Ukunthetoplaadrekoptafelzetten
ofaandemuurbevestigen.Voordemultiladerheeftueen
wisselstroomadapternodig.

Technische gegevens

Fysieke eigenschappen

Afmetingen(bijbenadering)
–Toestel:126x45x20mm(hxbxd)
–Bureaulader:55x60x72mm(hxwxd)

Weight
–Toestel:89g
–Bureaulader:34g
–Wisselstroomadapter:70g

Beschermingsgraad
–Draadlozetelefoon:IP50

Bereik
–Binnen:max50m.*
–Buiten:max300m.*

Kleurenafwerking
–Toestel:
 •Achterpaneelentoetsen:zilver,nietglanzend
 •Voorpaneel:zwart,glanzend
–Bureaulader:zwartenzilver;nietglanzend

Stroomvoorziening
–Toestel:Lithiumpolymeeraccu
–Bureaulader,netstroomaansluitingviaeenwisselstroomadapter:
 • Invoer:100-240VAC/50/60Hz/150mA
 •Uitvoer:5VDC/350mA
 •Netaansluiting:EuroofVK

Omgevingsvoorwaarden
–Temperatuurbereik:
 •Werkend:0°Ctotenmet+40°C
 •Transport:–25°Ctotenmet+70°C
 •Opslag:–5°Ctotenmet+45°C
–Relatieveluchtvochtigheid:
 •Werkend:10totenmet95%
 •Transport:10totenmet100%
 •Opslag:10totenmet95%

*	 Het	bereik	van	DECT-telefoons	wordt	bepaald	door	de	omgeving	en	de	aanwezigheid	van	
	 obstakels.
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1.

Inhoud verpakking
IederG355-pakketbestaatuit:
–G355draadloostoestel
–Lithiumpolymeerbatterij
–Knopaccessoirevoordraaibareriemclip
–Draaibareriemclip
–Handigeclip

Conformiteit
AlleG355draadlozetoestellenbeschikkenovereen
CE-markering(Europeserichtlijn93/68/EEC)enzijnconform
met:
–EMC:EN301489-1,EN301489-6
–EMF:EN50360
–DECT:EN301406,EN300175,EN300444
–Veiligheid:EN60950-1

DeG355voldoetaandeeisenvandevolgenderichtlijnenen
regelgevingen:
Europa
–R&TTErichtlijn1999/5/EC
–EMCrichtlijn2004/108/EC
–LVDrichtlijn2006/95/EC
–ROHSrichtlijn2002/95/ECenWEEErichtlijn2002/96/EC
–WEEErichtlijn2002/96/EC

Noord-Amerika
–FCCPart15C,15D
–RSS210,RSS213
–HAC/VC

ExpertServices

DeDECTG355wordtvolledigondersteunddooronzeExpert
Services.Dituitgebreidedienstenportfoliogeefthetinzichtende
ondersteuningdienodigzijnomuwinfrastructuurenapplicaties
tenvolletebenutten.Aangebodenserviceszijnondermeer
advies,ontwerp,aanpassing,integratie,training,onderhoud,
voortdurendeoptimalisatieenBusinessPartnerservices.
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