GDC DECT

Stöttålig och robust
Bluethoot, högtalarläge och larmknapp

GDC-450H (20-45000-0)

GDC-500H (20-50000-0)

Friheten att kunna vara rörlig
Ökad rörlighet har blivit viktigt för företag som vill vara konkurrenskraftiga. Rörligheten innefattar såväl att fritt kunna
röra sig inom företaget med hjälp av intern trådlös kommunikation, som för en geografiskt obegränsad kommunikation.
iPECS erbjuder flera möjligheter för denna typ av behov.

GDC-450H och GDC-500H har en robust konstruktion som
gör den lämplig för de flesta arbetsmiljöer. Den är utformad
för att stå emot smuts och stötar i en hård arbetsmiljö.
Telefonerna är ett perfekt val för dig som t ex arbetar i fabrik,
på hotell eller sjukhus eller i någon annan miljö där människor
rör sig mycket och behöver kunna nå varandra snabbt via en
enkel knapptryckning. Telefonen har dessutom repskyddat
glas och knappar med laserskuret tryck.
Integrerad DECT
Med GDC-500H och GDC-450H kan du röra dig fritt över hela
företaget och alltid vara kontaktbar. Din servicegrad höjs påtagligt till nytta för dig och dina kunder och värdefull arbetstid
kan användas till annat än att försöka få tag på personal som
inte är på plats.
Modellerna är utrustade med stor och tydlig färgdisplay, där
man enkelt via navigeringsknapp kommer åt alla funktioner
och inställningar. I telefonens display får du all nödvändig information.
Du ser vem som ringer, om du har fått röstmeddelande, aktuell tid och datum m.m. Telefonen har även vibrator och möjlighet till headset med svarsknapp.
Funktioner
Knapplås

Ja

Samtalslogg

Ja

Automatisk svar

Ja

Tyst läge

Ja

Telefonbok med namn

Ja (60 poster)

Klocka

Ja

Alarm

Ja

Fördefinierade linjekoder

Ja (4 st)

Direktanrop till fast nummer

Ja

Ringsignal i headset

Ja

Inloggad i flera system

Ja (4)

DECT
Integrerad DECT är idag en etablerad standard i samtliga
Ericssons-LG telefonisystem. Med DECT erbjuds samtliga
medarbetare på kontoret mobilitet inom företaget. Lösningen är exempelvis lämplig i en lokal där täckningen
för mobiltelefoner inte är tillräckligt bra.

Automatisk val av bästa system

Ja

Språk i apparatmenyer

Svenska, Engelska, Italienska,
Ryska och Spanska

Ignorera samtal

Ja

Täckningsmätning (Cell Toll)

Ja

Täckningsmätning (Site Survey)

Ja

Rörlig kommunikation inom företaget
Många anställda behöver kunna ringa eller besvara
samtal samtidigt som de utför andra sysslor. iPECS högkvalitativa högtalartelefon kan vara lösningen för vissa,
medan andra som t ex arbetar i öppna kontorslandskap
önskar använda headset.

CT kan lyfta och lägga på luren

Ja

Bluetooth

Ja (endast GDC-500H)

Larmknapp/överfallslarm

Ja (endast GDC-500H)

Telefon kan anslutas direkt till
USB-laddare

Ja (endast GDC-500H)

Högtalarläge/handsfree

Ja (endast GDC-500H)

GDC DECT från Ericsson-LG har alla tänkbara funktioner för
trådlös telefoni. Du kan röra dig fritt över företaget och alltid
vara kontaktbar.
Telefonerna är utrustade med en stor och tydlig färgdisplay,
där man enkelt via navigeringsknapp kommer åt alla funktioner och inställningar. I telefonens display får du all nödvändig
information. Du ser vem som ringer, om du har fått röstmeddelande, aktuell tid och datum m.m. Telefonen har även vibrator och möjlighet till headset med svarsknapp.

Specifikationer
Full integration mot

GDC-450H

GDC-500H

IPLDK, iPECS LIK, SBG-100
och eMG80

iPECS LIK, SBG-100 och
eMG80

Kompatibla basenheter

GDC-400B/600B/600BE

Täckning (inom-/utomhus)

20-50m / 200m

Freqvensband

1.88 ~ 1.9 GHz

Effekt

Tillbehör
GDC-450H och GDC-500H levereras med tillbehören bordshållare, batteriladdare, bälteshållare
och headset.
Headset

Micro-USB laddare

Artikelnr: 20-32031-1

Artikelnr: 20-80110-1

Bordsladdare

Bälteshållar

Artikelnr: -

Artikelnr: 20-32031-1

Max. 250mW/ Avg .10mW

Headsetjack

2,5mm

Bakgrundsbelysta knappar

Ja

Antenn
Samtals-, standby- och
laddningstid
Batteri

Inner PIFA Antenna

Monopole Antenna

15hrs/150hrs/6hr

10hrs/100hrs/6hrs

3.7V, 950mAh Li-ion

Nätadapter

3.7V/1,150mAh Li-ion

AC: 100~240V, 50/60Hz 0.2A input
DC: 5.1V 700mA 3.57VA output

Temperaturintervall

0 - 40 grader

Codec

32Kbps ADPCM
EMC : EN301 489-1 /-6(DECT), EN301 489-1/-17(Bluetooth, endast 500H)
RF : EN301 406 (DECT), EN300 328(Bluetooth, endast
500H)
Safety : IEC 60950-1 + A1:2009 (EN609501:2006+A1:2010 or A12:2011)

Dectstandard

Mått och vikt
Model

Höjd

Brädd

Djup

Vikt

GDC-450H

142,5 mm

52,5 mm

20,5 mm

100 gram

GDC-500H

157,7 mm

52,6 mm

19 mm

135 gram

Bordsladdare

65 mm

80 mm

80 mm

70 gram

GDC-600BE

237 mm

220 mm

63 mm

390 gram

Basenheter
GDC-450H och GDC-500H är kompatibla med
basenheterna GDC-600BE, GDC-600B (utgått)
och GDC-400B (utgått).
•
•
•
•

Samtidiga samtal per bas: 6
Strömförbrukning (30V): 52,8mA
Täckning (utomhus, fri sikt): 270m
Max kabellängd: 900m

Systemkapacitet
Model

DECT-kort

Basar per
gateway

Max antal
basar

Basar i
samma zon

iPECS eMG80

WTIB

4

4

4

iPECS LIK

WTIM4/8

4/8

256

24

ipLDK-20

WDIB

4

4

4

ipLDK-100

WTIBE

8

16

16

ipLDK-300

WTIBE

8

24

24

GDC-600BE (20-81010-3)

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.
Ref. nr: ipecs-dect-140301-SE-v10.

08-470 74 00
08-470 74 50
www.licencia.se
kundservice@licencia.se

Generalagent för Ericsson LG i Sverige och Baltikum

