Maxwell C
De draadloze telefoon in desktop uitvoering
De wereld wordt draadloos. In steeds meer kantoren worden draadloze
DECT-toestellen gebruikt. De Maxwell C speelt hier op unieke wijze
op in. Het is het meest geavanceerde draadloze Maxwell-toestel van
Gigaset pro. In het draadloze kantoor zijn fysieke netwerkverbindingen
niet meer nodig. Computers en telefoons zijn draadloos en kunnen
mobiel of continu op de werkplek worden gebruikt. Alle toestellen
kunnen nu worden aangesloten op hetzelfde singlecell- of multicellDECT-systeem van Gigaset pro. Het resultaat: het ideale IP-toestel
met uitzonderlijke HD-audio en een haarscherp TFT-display.
Een intuïtieve zakelijke partner.
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Meedoen met multicell
Veel kantoren zijn uitgerust met multicell-oplossingen van Gigaset pro.

• 5-voudige navigatietoets voor eenvoudige bediening

De Maxwell C maakt verbinding met hetzelfde netwerk, met dezelfde

• Meerdere ringtones die per lijn (intern, extern, groep, deur)

functies, dezelfde werking en dezelfde kwaliteit, maar dan rechtstreeks

kunnen worden geselecteerd
• Groot TFT-kleurendisplay van 2,8 inch met moderne
gebruikersinterface

vanaf uw bureau. Dit is, zowel voor gegevens als spraak, ideaal in flexibele
kantooromgevingen, magazijnen, hotels, garages en moderne 'draadloze'
kantoren.

• Profielen: niet storen, persoonlijk, vergadering en lawaaierige
omgevingen

Verschillende standen

• Handsfree gesprekken in uitstekende HDSP/CAT-IQ

Elke gebruiker heeft zijn of haar eigen voorkeuren als het om een telefoon-

2.0-geluidskwaliteit en met hoog maximaal volume

toestel gaat. Op elke locatie zijn wel problemen met verlichting, tekort aan

• Volledige compatibiliteit met N510 singlecell- en N720 DECT IP
multicell-systemen van Gigaset pro
• Doorzoekbaar lokaal adresboek met 500 vCards en zakelijk
adresboek via PBX (XML, LDAP)

ruimte op het bureau of een grotere afstand tot de telefoon. Daarom heeft
de Maxwell C een beweegbare voet. Deze heeft drie verschillende posities,
van verticaal tot horizontaal, met een hoek van 120 tot 140 graden. Zonder
de voet is de Maxwell C geschikt voor wandmontage.

• Headsetverbinding via Bluetooth® of RJ9-aansluiting
• Handige gegevensuitwisseling via Bluetooth® of micro-USB

Intuïtieve bediening

• Toetsenvergrendeling met PIN-code voor optimale lijnbeveiliging

De Maxwell C is uitgerust met een TFT-display van 2,8 inch en meerdere

• Aanduiding voor oproepen in de wacht/actieve oproepen

programmeerbare toetsen om de gebruiker door de gewenste instellingen

• 8 snelkeuzetoetsen naast het display en 9 onder de numerieke

te leiden. Op het scherm wordt de informatie in hoog contrast weer-

toetsen

gegeven, zodat u deze vanuit een grote hoek achter uw bureau kunt lezen.
Met de acht toetsen naast het display en met de numerieke toetsen kunt u

Een netadapter is voldoende

uw favoriete contacten opslaan als snelkeuze.

Alleen een stroomkabel, meer niet. Uw bureau is opgeruimder
dan ooit, maar toch voorzien van alles wat u nodig heeft om uw
dagelijkse werkzaamheden uit te voeren.

BECAUSE IT ’S YOUR BUSINESS.

Maxwell C
De draadloze telefoon in desktop uitvoering
Technische gegevens

Oproepen ontvangen

Gebruikersinterface
• Verlicht, grafisch TFT QVGA- kleurendisplay van 2,8 inch, met
240 x 320 pixels, tot 8 regels en 65.000 kleuren
• Intuïtieve, moderne gebruikersinterface met pictogrammen,
displaytoetsen, 5-voudige navigatietoets en functietoetsen

Adresboek en nummerkeuze
• Adresboek voor maximaal 500 vCard-items
• vCard-items: voor- en achternaam, drie nummers, e-mailadres,
afspraakherinnering, VIP-ringtone en nummerweergave met
afbeelding
• Toegang tot PBX-adresboek met zoekfunctie (LDAP en XML) 1
• Openbaar online-adresboek met automatische
zoekopdrachten 1
• 3 aparte oproepenlijsten (gemist/inkomend/uitgaand) met
20 items, elk met nummer/naam (CLIP/CNIP) en tijd/datum 1
• Nummerherhaling van de 20 laatst ingevoerde nummers
• Snelkeuzetoetsen (8 softkeys en 9 numerieke toetsen)
• Mute-toets, toetsenvergrendeling en flashtoets
• Automatische nummerherhaling

• Nummerweergave met CLIP, afbeeldings-CLIP en CNIP 1
• Individuele ringtones voor VIP-items en interne bellers
• Oproepsignaal voor anonieme oproepen onderdrukken 1

Gemiste oproepen
• Melding op het display en door middel van berichten-LED
• Lijst met maximaal 20 gemiste oproepen met bellerweergave 1
• Lijst met gemiste lokale oproepen bij singlecell- en multicellsystemen met GAP van andere fabrikanten 1
• Rechtstreeks terugbellen vanuit de lijst met gemiste oproepen

Audio
• HD-audio met ondersteuning voor HDSP™/CAT-IQ 2.0
• Handsfree-gesprekken voeren met uitstekende geluidskwaliteit
• Toetsen aan de voorzijde om het volume eenvoudig aan te
passen
• Keuze uit 18 ringtones met 5 volumeniveaus en toenemend
volume
• Keuze uit verschillende geluidsprofielen (DND, persoonlijk,
stil en luid)
• Headsetverbinding via Bluetooth of RJ9-aansluiting

Toetsenblok

Connectiviteit

• Berichtentoets met knipperende LED
• Profieltoets om persoonlijke, DND, stille en luide instellingen
rechtstreeks toe te passen
• Toetsenvergrendeling (#-toets) met PIN-codebeveiliging

Extra functies

MOBIELE TELEFOON

•
•
•
•

Maxwell C

RJ9

* DECTbasisstations met
GAP-standaard
van andere
fabrikanten

Agenda met kalender- en herinneringsfuncties
E-maillezer 1
Informatiediensten 1
Screensaver (afbeelding, diavoorstelling, klok,
informatiedienst) 1

Gigaset QuickSync-software

Afmetingen

Gratis te downloaden software voor Windows en macOS.
Verbinding via micro-USB of Bluetooth®
• Lokale contacten synchroniseren met Microsoft Outlook®
• Uploaden van afbeeldingen voor bellers / screensavers
• Ringtones vanaf de computer uploaden naar de Maxwell C
• Firmware bijwerken
• Computer-telefoonintegratie (CTI):
• Microsoft Outlook®-contacten direct kiezen
• Weergave van inkomende oproepen op de computer zowel op Windows als op macOS

• Hoofdtoestel: 188 mm (L) x 188,5 mm (B) x 36 mm (H)
• Handset: 181 mm (L) x 45,6 mm (B) x 38,5 mm (H)
• Voet: 187,5 mm (L) x 156,5 mm (B) x 24,5 mm (H)

Compatibiliteit
• Geoptimaliseerd en aanbevolen voor:
• Gigaset pro singlecell-systemen - bijv. N510IP PRO
• Gigaset pro multicell-systemen - bijv. N720IP PRO
• DECT-basisstations die compatibel zijn met GAP
(singlecell- en multicell-systemen) en DECT-systemen
die CATiq 2.0 ondersteunen

Omgevingsomstandigheden
• Gebruikstemperatuur tussen +5 en +45 °C
• Opslagtemperatuur tussen -15 en +60 °C
• Relatieve luchtvochtigheid tussen 20% en 75%,
niet-condenserend

Inhoud van de verpakking
•
•
•
•
•
•

Hoofdtoestel
Hoorn
Kabel t.b.v. hoorn
Voet
Netadapter
Veiligheidsinformatie

Interfaces
• DECT
• Bluetooth®
• Bluetooth®-headset (handsfree- en headsetprofiel)
• Gegevens uitwisselen en firmware bijwerken met
Gigaset QuickSync
• vCards uitwisselen met mobiele telefoons
• Micro-USB
• Gegevens uitwisselen en firmware bijwerken met
Gigaset QuickSync
• RJ9-headsetaansluiting

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

Milieu
• Tot 60% minder energieverbruik dankzij energiebesparende
netadapter

1) Afhankelijk van land, netwerk en basisstation

BECAUSE IT ’S YOUR BUSINESS.

Hoofdtoestel met bedrade handset
• artikelnummer: S30853-H4007-R101

• Wandbevestiging Maxwell C
• artikelnummer: S30853-H4032-R101

Uw beste keuze.
De nieuwe professionele serie van Gigaset biedt zakelijke
telefoonsystemen op maat voor optimale communicatie. Ontdek meer!
Neem contact op met uw Gigaset-vertegenwoordiger of ga naar
gigasetpro.com
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Accessoires:

