SL750H PRO
Klein van stuk, maar een reus in zakelijke communicatie
De SL750H PRO is niet alleen kleiner - maar ook in alle opzichten beter. Het eerste dat u opvalt bij
het vastpakken van deze handset is hoe goed hij in de hand ligt; hij is merkbaar breder, dunner
en eleganter. Bovendien zit hij vol zakelijke Gigaset pro-functies zoals Bluetooth, trilfunctie en
audioprofielen. Zijn veelzijdigheid kan elke situatie aan. De micro-usb-poort maakt software-updates
van de SL750H PRO mogelijk voor Gigaset pro DECT-netwerken. En dat maakt deze handset
perfect voor gebruik in de N720 IP Multicell-systemen en N510 IP Singlecell-systemen van Gigaset pro.
Maar hij is ook geschikt voor andere GAP-compatibele basisstations, zowel in een single- als
multicellomgeving. Zijn glad afgewerkte polymeeroppervlak sluit naadloos aan op het nieuwe
2,4“-display en dat maakt deze handset krasvast en bestand tegen desinfecteermiddelen.
De doorlopende vormgeving en de perfecte balans tussen hardware en software creëert
een nieuwe generatie binnen de SL-klasse die op alle punten is verbeterd.
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Belangrijke kenmerken:
• Groot 2,4” TFT-kleurendisplay met moderne bediening
• Tot 12 uur gesprekstijd. Desgewenst de hele dag bellen
zonder opladen
• Eenvoudige installatie. Uitpakken, aanmelden en bellen
• Profielen voor privégesprekken, vergaderingen en lawaaiige
omgevingen
• Handsfree bellen in uitstekende HDSP/CAT-IQ 2.1
geluidskwaliteit, ook op hoog volume
• Volledig compatibel met de Gigaset N510 Singlecell- en
N720 DECT IP Multicell-systemen
• Modern ontwerp met handzame afmetingen
• Doorzoekbaar eigen telefoonboek van max. 500 vCards, en
bedrijfsnummers via PBX (XML, LDAP)
• Met menu-ondersteuning voor providerfuncties
• Trilfunctie
• Ringtone met een parallelle oproep wanneer de handset
in de lader staat.
• Headsetverbinding via Bluetooth® of 2,5 mm jackplug
• Eenvoudige uitwisseling van gegevens via Bluetooth® of micro-USB
• Toetsenbordvergrendeling met PIN-code voor optimale
beveiliging van de telefoonlijn
• Oplaadbaar via elke micro-USB voeding
• Krasvast en bestand tegen desinfecteermiddelen
• Breder, dunner en eleganter
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Multicell met roaming en handover
De SL750H PRO past perfect in de N720 IP Multicell- en N510 IP
Singlecell-systemen van Gigaset pro. Hiermee kunt u zich vrijelijk
door het hele kantoor bewegen. Ervaar het gemak en het comfort dat
u van Gigaset pro mag verwachten; u blijft gewoon doorpraten met
een uitstekende geluidskwaliteit terwijl de Gigaset pro satelliet- en
basisstations uw verbinding in stand houden. De Gigaset pro satellieten basisstations garanderen een ononderbroken verbinding.
Krasvast en bestand tegen desinfecteermiddelen
De handset is gemaakt van hoogwaardige polymeren. Het oppervlak
wordt beschermd door een unieke krasvaste coating. Deze beschermt de handset tegen het ontstaan van krassen tijdens het dagelijks
gebruik. Maar hij beschermt de handset ook tegen alle gangbare
soorten desinfecteermiddelen en dat maakt hygiënische reiniging
ervan in bijvoorbeeld zorginstellingen mogelijk.
HD Audio voor extra gesprekscomfort
Vooral tijdens handsfree bellen zorgen de verbeterde akoestische
eigenschappen van de Gigaset pro luidsprekers voor een betere
geluidsweergave. Als gebruiker merkt u dat deze nieuwe
HD-geluidskwaliteit gesprekken beter verstaanbaar maakt. En
zelfs uw eigen en bestaande ringtones klinken beter en helderder.
De audioprofielen ronden het geheel af doordat u met slechts
één toets het gespreksvolume aanpast aan de omgeving waarin
u zich op dat moment bevindt.
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SL750H PRO
Klein van stuk, maar een reus in zakelijke communicatie.
Technische gegevens:
Gebruikersinterface
• V
 erlicht grafisch 2,4“ QVGA TFT-kleurendisplay, resolutie
• 240 x 320, max. 8 regels en 65.000 kleuren
• Intuïtieve, moderne gebruikersinterface met pictogrammen,
displaytoetsen, vijfwegnavigatietoets, functietoetsen

Contacten en kiezen
• Contacten met max. 500 vCards
• vCard-gegevens: voor- en achternaam, drie telefoonnummers,
e-mail, datumherinnering, VIP-ringtone en afbeelding bij
nummerherkenning
• Raadplegen van centrale contacten (PBX) met zoekfunctie
(LDAP and XML) 1
• Openbare telefoonboeken doorzoeken, desgewenst
automatisch 1
• 3 aparte oproepenlijsten (gemist/ontvangen/gebeld) met
elk 20 plaatsen met CLIP/CNIP en tijd/datum 1
• Opnieuw bellen van de 20 laatste nummers
• Snel kiezen (9 programmeerbare cijfertoetsen)
• ‘Ringtone uit‘-toets, toetsvergrendeling en R-toets (flash)
• Automatisch opnieuw bellen

Connectiviteit

Gebeld worden
•
•
•
•

Belleridentificatie via CLIP, CLIP met afbeelding en CNIP 1
Aparte ringtones voor VIP‘s en interne bellers
Onderdrukken van gesprekken zonder nummerherkenning1
Trilfunctie

Gemiste oproepen
• A
 angegeven in het display en door het oplichten van het
‘MWI‘-indicatielampje
• Lijst van 20 gemiste oproepen met belleridentificatie 1
• Lijst van lokale gemiste oproepen via single- en
multicellsystemen van derden met GAP 1
• Direct kiezen uit de lijst van gemiste oproepen

Audio
• HD Audio met ondersteuning van HDSP™/CAT-IQ 2.1
• Handsfree bellen met uitstekende geluidskwaliteit
• Keuze uit 22 ringtones met 5 volumeniveaus, desgewenst van
zacht naar hard toenemend
• Instelbare audioprofielen (persoonlijk, zacht of hard)
• Headset aansluitbaar via Bluetooth of 2,5 mm jackplug

Toetsenbord
• Verlicht en krasvast
• ‘MWI‘-toets met knipperend indicatielampje
• Profieltoets voor directe selectie van het audioprofiel
(persoonlijk, zacht of hard)
• Toetsvergrendeling (#-toets) met PIN-beveiliging

Extra functies
•
•
•
•
•
•
•

Organizer met agenda en herinneringen
E-mails lezen 1
Infocenter 1
Screensaver (afbeelding, diashow, klok, informatiedienst) 1
Accu laden ook in uitgeschakelde toestand
Waarschuwingsgeluid bij verlaten DECT-bereik en vice versa
Geen ’ringtone‘ tijdens het laden wanneer tegelijk ook een
andere telefoon van dezelfde gebruiker overgaat

Gigaset QuickSync software

Afmetingen

 ratis software voor Windows en OSX. Verbinding via micro-usb
G
of Bluetooth®.
• Synchroniseer uw handset-contacten met Microsoft Outlook®
• Afbeeldingen van personen / screensaver-beelden uploaden
• Ringtones uploaden van computer naar handset
• Nieuwe firmware-versies installeren
• ‚Computer/telefoon-integratie‘ (CTI):
• Direct kiezen vanuit Microsoft Outlook®-contacten
• Weergave van ontvangen oproepen op de computer zowel op Windows als OSX

•
•
•
•

Compatibility

Inhoud van de verpakking

• Geoptimaliseerd en aanbevolen voor:
• Gigaset pro singlecell-systemen - bijv. N510IP PRO
• Gigaset pro multicell-systemen - bijv. N720IP PRO
• GAP-compatibele DECT-basisstations (single- en
multicellsystemen)

1x handset
1x accudeksel
1x riemklem
1x Li-ionaccu
1x oplader voor handset
1x netvoeding voor handset-oplader
1x handleiding

Aansluit- en verbindingsmogelijkheden

Handset - 130 x 51 x 19 mm
Lader - 70 x 58 x 29 mm
Verpakking - 224 x 166 x 60 mm
Totaalgewicht van de verkoopverpakking circa 347 g

Omgevingseisen
• Gebruikstemperatuur tussen +5 en +45 °C
• Opslagtemperatuur tussen -15 en +60 °C
• Relatieve luchtvochtigheid tussen 20% en 75%, zonder
condensvorming

• DECT
• Bluetooth®
• Bluetooth®-headset (handsfree- en headsetprofielen)
• Gegevens uitwisselen en firmware-updates via Gigaset
QuickSync
• vCards uitwisselen met gsm‘s
• Micro-USB
• Laadfunctie
• Gegevens uitwisselen en firmware-updates via
Gigaset QuickSync
• 2,5 mm headset-aansluiting

DECT-bereik
• Binnen: maximaal 50 meter
• Buiten: maximaal 300 meter

Milieu
• T ot 60% lager energieverbruik dankzij een energiebesparende
netvoeding

Gebruiksduur
• Tot 12 uur spreektijd
• Tot 200 uur standby-tijd
1) Country, network and base station dependent
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De nieuwe professionele serie van Gigaset voorziet bedrijven
van telefoonsystemen op maat voor betere communicatie.
Ontdek meer! Gigasetpro.nl
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