
Gigaset Maxwell 2

Belangrijkste kenmerken:

• Schitterend zwart-witdisplay met grijstinten en hoge resolutie
• 5-voudige navigatietoets voor eenvoudige bediening
• 8 functietoetsen voor o.a. BLF of snelkeuze
• Tot 4 SIP-accounts
• Meerdere ringtones die per type oproep (intern, extern,  

groep, deur, optioneel) kunnen worden geselecteerd
• Uitzonderlijk(e) HD-spraak en -geluid
• Professionele zero-touch configuratie met automatische 

provisioning
• Gigabit-Ethernet (10/100/1000) met 2-poorts switch
• Geïntegreerd Power over Ethernet
• Intern telefoonboek voor 100 items
• Aanduiding voor Oproep in de wacht/Oproep actief

Handsfree flexibiliteit
In het zakelijk leven is het vandaag de dag essentieel om de 
handen vrij te hebben tijdens een oproep. De Maxwell 2 voorziet 
op veel manieren in deze behoefte. De Maxwell 2 ondersteunt 
HD-audio met handsfree en headset.

Beweegbare voet en wandmontage
Elke gebruiker moet zijn toestel weer anders aanpassen. Overal 
zijn wel uitdagingen met de verlichting, tekort aan ruimte op het 
bureau of een grotere afstand tot de telefoon. De Maxwell 2 heeft 
daarom een beweegbare voet. De voet heeft drie verschillende 
posities, van verticaal tot horizontaal, met een hoek van 120-140 
graden. Zonder de voet is de Maxwell 2 geschikt voor  
wandmontage.

Uitbreiding van toetsen
De Maxwell 2 kan worden uitgebreid met de Maxwell-
uitbreidingsmodule. Met deze module voegt u 58 programmeer-
bare functietoetsen toe aan uw toestel. De toetsen op de module 
kunnen worden gebruikt als BLF (Busy Lamp Fields) en maken 
gebruik van meerkleurige LED‘s. De Maxwell 2 ondersteunt tot 
drie uitbreidingsmodules.

Intuïtieve bediening
De Maxwell 2 is uitgerust met een groot zwart-witdisplay met 
grijstinten en navigatietoetsen om de gebruiker door de  
gewenste instellingen te leiden. Op het scherm wordt de 
 informatie in hoog contrast weergegeven, zodat u deze vanuit 
een grote hoek achter uw bureau kunt lezen. U kunt dus duidelijk 
zien wie er belt.

De functionele bureauprofessional voor zakelijke communicatie

Een IP-toestel moet intuïtief en van hoogwaardige kwaliteit zijn, een aansprekend 
ontwerp hebben en altijd klaarstaan om uw bedrijf te ondersteunen. De Maxwell 2 
is een functioneel bureautoestel voor zakelijke communicatie. De lichtgewicht 
handset van de Maxwell 2 ondersteunt HD-geluid zodat u geen 
enkel woord hoeft te missen. De volumetoetsen zorgen voor precies het 
juiste geluidsniveau. Met de speciale knop wisselt u tussen handsfree 
bellen en bellen via de headset. We hebben een no-nonsense product 
gemaakt van Duitse kwaliteit, met een intuïtieve gebruikersinterface. 
Dit resulteert in de ideale functionele zakenpartner om te bellen met 
uitmuntend HD-geluid en zwart-witdisplay.
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De functionele bureauprofessional voor zakelijke communicatie

Gigaset Maxwell 2

Technische gegevens:

De Maxwell 2 is uitgerust met
• Verlicht 3,5 inch zwart-witdisplay met grijstinten
• Resolutie: 320 x 240 pixels
• Volledig toetsenblok (0-9, *, #)
 8 programmeerbare functietoetsen, verlicht (rood)
•  2-poorts Gigabit-Ethernet-switch (10/100/1000)

LAN (PoE) - netwerk/gateway/switch
LAN (PC) - netwerk/computer

• RJ9 (2x)
• Hoorn met kabel
• Headset met kabel
• PoE: IEEE 802.3af, klasse 3

Audiofuncties
• Headsetaansluiting via standaard RJ-9-plug
• Breedband HD-geluid conform TIA/EIA-920 HDSP™, G.722
• Volledig duplex luidspreker met heldere geluidskwaliteit
• Aanpasbaar volume: luidspreker, hoorn en headset met kabel
• Codecs G.711 u/a, G.722, G.726-32, iLBC

Telefoonboek- en oproepbeheer
• Adresboek voor 100 adressen in intern geheugen
• Snel zoeken: tekens of volledige tekst
• XML-telefoonboeken
• LDAP-ondersteuning (op netwerk gebaseerd zakelijk 

telefoonboek)
• Automatisch zoeken in XML/LDAP
• Voorkeuze met bewerkingsmogelijkheid
• Conferentie met 3 deelnemers (lokaal)
• 2 parallelle gesprekken
• Oproep: omleiden, in de wacht plaatsen en terug nemen, 

wisselen, conferentie (deelname en ad-hoc), doorverbinden 
(automatisch/handmatig)

Telefoniefuncties
• 4 VoIP-accounts
• BLF
• Voicemail
• Conferentie (tot 3 deelnemers)
• Oproep omleiden: automatisch, handmatig
• Oproep in de wacht plaatsen
• Oproep weigeren
• Oproep wisselen
• Oproep hervatten
• CLIR
• Handmatige oproepomleiding
• Gesprek omleiden: CFU, CFNR, CFB
• Blokkeren van anonieme oproepen
• Gespreklogboeken
• Niet storen
• Terugbellen bij bezet
• Gesprek opnemen (op server)
• Automatische provisioning
• Automatische firmware-updates
• XML-telefoonboeken
• LDAP

Connectiviteit
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Speciale functies in combinatie met een 
gecertificeerd IP-PBX-systeem 

Gecentraliseerde via PBX gecontroleerde 
database en functionaliteit voor...
• Telefoonboek
• Oproepenlijst
• Voicemail met beeld
• BLF-lijst
• Instellingen voor doorschakelen
• CCBS
• Niet storen

Snelle toegang voor...
• Gesprek omleiden
• Groepsaanmelding/-afmelding
• Snelkiezen

Ondersteunde protocollen
• VoIP-protocol: SIP (RFC3261, RFC2543)
• Beveiliging: SRTP (RFC3711), TLS (RFC2246), SIPS
• Configuratie op afstand: HTTP, HTTPS
• Internetprotocol: IPv4 (RFC0791)
• QoS: DiffServ (RFC2474, RFC2475)
• RTCP
• DHCPv4 (RFC2131)
• DHCP-optie 60: VendorID
• DHCP-optie 114
• STUN (RFC3489)
• ICE
• DNS SRV-RR (RFC2782)
• DTMF (in-band), RTP-payload (RFC4733), SIP-INFO
• Syslog
• IEEE 802.1Q VLAN-taggen
• HTTP
• HTTPS
• TCP
• UDP
• RTP
• LDAP

Hardware 

Afmetingen hoofdtoestel
• 188 mm (L) x 188,5 mm (B) x 36 mm (H)
• Gewicht circa: 401 g

Afmetingen hoorn
• 181 mm (L) x 45,6 mm (B) x 38,5 mm (H)
• Gewicht circa: 108 g

Afmetingen voet
• 187,5 mm (L) x 156,5 mm (B) x 24,5 mm (H)
• Gewicht circa: 306 g

Garantie
• Twee jaar

Omgevingsvoorwaarden
• Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
• Opslagtemperatuur: -25 °C tot +70 °C
• Relatieve luchtvochtigheid: tot 93% niet-condenserend
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Uw beste keuze.

De nieuwe professionele serie van Gigaset biedt bedrijven 
communicatieverbeterende telefoonsystemen op maat. Ontdek 
meer! Neem contact op met uw Gigaset pro-vertegenwoordiger 
of ga naar gigasetpro.com

Hoofdtoestel met bedrade handset
artikelnummer: S30853-H4008-R101

Accessoires:
• Maxwell-serie PSU EU 

artikelnummer: L36280-Z4-X765
• Wandmontage Maxwell 2 

artikelnummer: S30853-H4032-R101
• Maxwell-uitbreidingsmodule 

artikelnummer: S30853-H4061-R101


