IP-DECT (GDC-800H)
GDC-800H är en trådlös IP-DECT-telefon som passar till
Ericsson-LGs telefonsystem och ger dig access till all den
funktionalitet du behöver. Du kan t.ex. enkelt hantera
hänvisningar, röstbrevlåda eller logga in/ut från de grupper du ingår i.
Distribuerad IP-lösning
GDC-800 använder IP (Ethernet) och kräver inget dedikerat nät vid installation av basarna, eftersom de kan kopplas in direkt i ditt befintliga nät. IP-tekniken ger dig även
möjlighet att placera basarna på annan ort. Om du har
flera kontor kan du därför ansluta alla basar till ett centralt
system.
SIP och HD-ljud
Med G.722 får du klockrent ljud av HD-kvalité vilket förbättrar arbetsmiljön avsevärt. Telefonerna använder SIPstandarden och kan därför enkelt installeras i ert befintliga
nät, utan krav på nya brandväggar eller annan specialutrustning.
Funktioner
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HD-ljud

Ja (G.722)

Handsfree/högtalare

Ja

Snabbknapp röstbrevlåda

Ja

Full integration mot telefonsystem

Ja (Ericsson-LG iPECS)

Knapplås

Ja

Samtalslogg

Ja

Tyst läge/vibrator

Ja

Klocka/alarm

Ja

Telefonbok med namn

Ja

Headset

Ja (3,5 mm)

Ringsignal i headset

Ja

Display

2.0 tums färgdisplay

Språk i display

16 språk (Bl.a Engelska,
Svenska, Spanska, Norska,
Ryska, Danska och Tyska)

Täckningsmätning

Ja

Centralicerad uppgradering

Ja (via GDC-800Bi)

Mera information: www.licencia.se/ipdect

Specifikationer

GDC-800Bi
GDC-800H

Full integration mot

iPECS UCP, eMG80 och LIK

Kompatibla basenheter

GDC-800Bi (base) / GDC-800R (repeter)

Samtal/standby

16 / 180 timmar

Headsetjack

Basen GDC-800Bi ansluts direkt till ditt nätverk. Basen hanterar
upp till 10 samtalskanaler och kan synkroniseras med upp till
127 andra basar. Notera att GDC-800Bi endast kan strömmatas
med PoE. Om du saknar PoE-switchar kan istället en PoE-injector
användas, artikelnummer 20-81393-0.

3,5mm

Codec

G.711u/a och G.722

Strömmatning
Base Station

PoE IEEE802.3af Class 2, 2.5 watts

Repeater

110-240 VAC, 50-60 Hz, 0.2 A

Handset

3.7VDC 1100 mAH Lithium ion battery

Charger

110-240 VAC, 50-60 Hz, 0.2 A

Radio/effekt
Täckning (inom-/utomhus)

20-50m / 200m

Freqvensband

1.88 ~ 1.9 GHz(10 channels)

Effekt

Max. 250mW/ Avg .10mW

Antenn

Antenna Space diversity

Radio

DECT-6 CAT IQ / GFSK

Miljö
Temperatur

Artikelnummer: 20-81391-0

0-40 grader

Luftfuktighet

5–95% RH non-condensing

Mått och vikt
Model

Höjd

Bredd

Djup

Vikt

GDC-800H

14 cm

4,5 cm

1,5 cm

134 gram

GDC-800Bi

21 cm

15 cm

3 cm

334 gram

GDC-800R

13 cm

12 cm

3 cm

126 gram

GDC-800R
GDC-800R är en DECT-repeater för utökning av täckningsyta
samt antalet samtidiga samtal. Används med fördel då tillgång
till Ethernet saknas eller då du vill hantera fler samtidiga samtal.
GDC-800R matas med en strömadapter.

Systemkapacitet
Model

Max antal
basar

Antal repetrar per bas

Max antal
handenheter
per basa

Max antal
handenheter

iPECS UCP

128

1

10

1000

iPECS eMG80

16

1

10

32

iPECS LIK 6.1

32

1

10

50 - 200
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Licencia Telecom AB

Grundkonceptet håller lika bra idag

Licencia grundades 1980 och har som affärsidé att utveckla, marknadsföra
och sälja telekommunikationslösningar till företag och organisationer. Företaget erbjuder ett brett sortiment av telekommunikationsprodukter i Sverige. I
produktportföljen erbjuds traditionella växlar, IP-växlar, virtuella växlar, egenutvecklade programvaror för datortelefoni och talsvarssystem.

Vi fortsätter att vara den som vill föra in användaren i centrum av
tekniken. Det gör att vi på Licencia fortsätter att tro starkt på vårt
grundkoncept, dvs lätthanterlighet och självklar förståelse för slutanvändarens användningssätt.

Licencia säljer sina produkter via ett 60-tal återförsäljare runt om i landet.
Företaget har kontor i Sollentuna.

Ericsson-LG
Ericsson-LG bildades 2010 genom att telekomtillverkaren Ericsson förvärvat
Nortels majoritetsandelar i samriskbolaget LG-Nortel. Bolaget hade 2009
1300 anställda och omsatte omkring 650 miljoner USD. Från och med mars
2012 äger Ericsson 75 procent av aktierna i Ericsson-LG.

Licencia Telecom AB
Hammarbacken 4A
191 49 SOLLENTUNA

Kompetensutvecklingen fortsätter kontinuerligt både externt och
internt för våra duktiga medarbetare. Med dessa människor, en
framtidsinriktad produktportfölj och en stark finansiell ställning är vi
mycket väl rustade för att möta våra kunders behov och framtiden på
ett framgångsrikt sätt.
Vår strävan är att fortlöpande utveckla och förbättra
våra produkter. Vi förbehåller oss därför rätten att utföra
ändringar utan föregående meddelande.
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