R650H PRO
Professionele communicatie onder zware omstandigheden.
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Werkt u buiten of onder stoffige, natte of andere zware omstandigheden, dan is de R650H
de perfecte telefoon voor u met zijn gecertificeerde beschermingsgraad tegen uitwendige invloeden (IP65) en stootvaste rubberen behuizing. Ideaal voor dagelijks zakelijk
gebruik onder alle omstandigheden. De batterijen van de R650H gaan extra lang mee, hij
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zakelijke Gigaset pro-functies waaronder HD Audio, een trilfunctie en audioprofielen voor
verschillende omgevingen.
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de toekomst en geschikt voor de volgende generatie Gigaset pro DECT-netwerken.
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• Next-gen-gebruiksinterface op een verlicht 1,8 inch TFT-display
• Knoppen aanUSB
de zijkant
om het volume tijdens het gesprek aan
Vibracall
te passen
• Tot 14 uur spreektijd.
GB
• Visueel oproepsignaal via heldere LED-indicator
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• Handsfree-bellen
in High Definition Voice/CAT-iq 2.0
geluidskwaliteit
• Volledige compatibiliteit met Gigaset N510 IP single- en N720
IP multicellsystemen
• Lokaal telefoonboek met zoekfunctie van max. 200 vCards, en
bedrijfsnummers via PBX (XML, LDAP)
• Trilfunctie
• Geen oproepsignaal in de lader bij parallelle oproep
• Headsetverbinding via 2,5 mm aansluiting
• Toetsvergrendeling met PIN-code voor optimale beveiliging
van de lijn
• Eenvoudig te updaten via ‚software-update-over-the-air‘ 1
• Met menu-ondersteuning voor providerfuncties
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Stootvast, stofdicht en waterbestendig
De Gigaset R650H kan bijna alles aan dankzij zijn beschermingsgraad
van IP65 die hem beschermt tegen stof en spatwater vanuit alle
richtingen.
Multicell met roaming en handover
De R650H biedt naadloze integratie met Gigaset N510 IP single- en
N720 IP multicellsystemen voor een ongeëvenaarde geluidskwaliteit
en bewegingsvrijheid in en om de werkplek, op de werkvloer of
door het hele magazijn zonder onderbrekingen.
Antislip voor perfecte grip
Voor veeleisende omgevingen is de robuuste handset voorzien van
een oppervlak van rubber dat veel grip biedt, en van verlichte toetsen met voelbare klik bij het indrukken, speciaal voor bediening met
handschoenen of beschermende kleding.
CAT-iq 2.0 gecertificeerd
Zoals alle Gigaset pro-modellen voldoet ook de R650H aan de norm
CAT-iq 2.0. Hij zit boordevol functies waaronder High Definition (HD)
Voice, geavanceerde oproepenlijsten, toetsen met PIN-beveiliging en
oproeponderdrukking tijdens het opladen in N510 single- of N720
multicellsystemen.
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Technische specificaties

Gebeld worden

Gebruikersinterface
• Verlicht 1,8 inch grafisch display in kleur. TFT-technologie met
128x160 pixels, 6 regels en 65k kleuren
• Intuïtieve, moderne gebruikersinterface met pictogrammen,
displaytoetsen, navigatietoets, snelkiestoetsen
• Gebruikersvriendelijk interface-ontwerp met twee
kleurenschema‘s

Belleridentificatie via CLIP en CNIP 1
Met verlicht display en LED-zaklamp
Instelbare ringtones voor VIP‘s
Aparte ringtones voor interne, externe en VIP oproepen
Anonieme oproepen uit: oproepen zonder NummerWeergave
(CLIP) worden alleen optisch gesignaleerd 1
• Trilfunctie
•
•
•
•
•

Gemiste oproepen

Telefoonboek en kiezen
• Telefoonboek met max. 200 vCards
• vCard-gegevens: voor- en achternaam, drie nummers,
e-mailadres, datumherinnering, VIP-ringtones en
belleridentificatie met afbeelding
• Jumbo-modus: extra groot lettertype voor bellen en
ontvangen oproepen
• Raadplegen van bedrijfstelefoonboeken (PBX) met zoekfunctie
(LDAP and XML) 1
• Openbare telefoonboeken doorzoeken, desgewenst
automatisch 1
• Oproepenlijsten (gemist/inkomend/uitgaand) voor 60
nummers met CLIP/CNIP en tijd/datum 1
• Nummerherhaling voor de 20 laatste nummers
• Verkort kiezen (9 programmeerbare cijfertoetsen)
• ‘Microfoon uit‘-toets, toetsvergrendeling en centraletoets (flash)
• Automatisch opnieuw bellen

Aansluitmogelijkheden

• Signalering op het display en door knipperende berichtentoets
• Lijst van 20 gemiste oproepen met belleridentificatie 1
• Lijst van lokale gemiste oproepen via single- en
multicellsystemen van derden met GAP 1
• Rechtstreeks kiezen uit de lijst met gemiste oproepen

Audio
• HD Audio met ondersteuning van HDSP™/CAT-iq 2.0
• Handsfree-telefoneren met uitstekende geluidskwaliteit
• Knoppen aan de zijkant om snel het volume aan te passen
• Keuze uit 22 ringtones met 5 volumeniveaus, desgewenst van
zacht naar hard toenemend
• Instelbare audioprofielen (persoonlijk, zacht of hard)
• Headset aansluitbaar via 2,5 mm aansluiting

Toetsen
• Ergonomische, verlichte toetsen van hoogwaardig rubber
• Berichtentoets met knipperende LED
• Profieltoets voor directe selectie van het audioprofiel
(persoonlijk, zacht of hard)
• Toetsvergrendeling (#-toets) met PIN-beveiliging
• Knoppen aan de zijkant om snel het volume aan te passen

Extra functies

R650H PRO
DECT-basisstations
van andere
fabrikanten die aan
de GAP-norm
voldoen

•
•
•
•
•
•
•

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

IP65-beschermingsgraad

Inhoud van de verpakking

• Vaste deeltjes: volledig stofdicht, er kan geen stof
binnendringen; volledige bescherming tegen contact.
• Water: spatwaterdicht; bestand tegen waterstralen uit een
sproeier (6,3 mm) die vanuit elke richting tegen de behuizing
spuiten. Testomstandigheden:
• Duur van de test: minimaal 3 minuten
• Hoeveelheid water: 12,5 liter per minuut
• Druk: 30 kPa op een afstand van 3 m

•
•
•
•
•
•
•
•

Compatibiliteit

Omgevingseisen

• Geoptimaliseerd en aanbevolen voor:
• Gigaset pro single-cellsystemen - bijv. N510IP PRO
• Gigaset pro multicellsystemen - bijv. N720IP PRO
• GAP-compatibele DECT-basisstations (single- en
multicellsystemen)
• CAT-iq 2.0

• Gebruikstemperatuur tussen +5 en +45 °C
• Opslagtemperatuur tussen -20 en +70 °C
• Relatieve luchtvochtigheid tussen 20% en 90%, zonder
condensvorming

Aansluitingen
• DECT
• 2,5 mm headset-aansluiting

DECT-bereik
• Binnen: max. 50 meter
• Buiten: max. 300 meter

Milieu
• Tot 60% lager energieverbruik met de energiebesparende
netvoeding

Gebruiksduur
• Tot 14 uur spreektijd
• Tot 320 uur standby-tijd

Afmetingen
•
•
•
•
•

Handset : 154 x 52 x 30 mm
Gewicht : 139 g (incl. batterijen)
Oplader : 75 x 74 x 39 mm
Verpakking : 224 x 166 x 60 mm
Totaalgewicht van de verkoopverpakking circa 367 g

1x handset (R650H PRO)
1x Locking Disc
1x riemklem
1x batterijdeksel
2 x NiMH AAA-batterijen
1x oplader voor handset
1x netvoeding voor oplader
1x veiligheidsbrochure

1 Afhankelijk van land, netwerk en basisstation

De nieuwe professionele serie van Gigaset voorziet bedrijven
van telefoonsystemen op maat voor betere communicatie.
Ontdek meer! Gigasetpro.nl
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