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Alcatel-Lucent Kurumsal Masa Telefonları
Dijital Çağ için Tasarlandı
Etkileşimli eKatalog

eKatalog

İş Telefonları: ALE Masa Telefonları
Dijital Çağ için tasarlanan yeni ALE DeskPhones ile tanışın! Bu güvenilir ve
sürdürülebilir cihazlarla işin geleceğine hazır olun ve başarılı iş görüşmelerinin keyfini
çıkarın.

ALE DeskPhone'lar bağlı nesnelerdir:
Konferans aramaları ve mobil aramalar dahil
tüm konuşmalarınız için olağanüstü 3D ses
kalitesi.

ALE DeskPhones, karma çalışma için
tasarlanmıştır:Nerede olursanız olun
etkili iletişim için kablosuz bağlantı
seçenekleri.

ALE DeskPhone'lar zarif, renkli ve
modülerdir:İletişim gereksinimlerinizi
karşılayan aksesuarları seçerek
konuşmalarınızın etkisini en üst düzeye
çıkarın.
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ALE Sabit Telefonlar
Dijital çağ için tasarlanmış yeni telefon serimizi keşfedin!
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ALE Masa Telefonları: Kurumsal Seri
Herkes aynı odadaymış gibi Symphonic HD ses netliğinin
keyfini çıkarın

3D Senfonik HD
Ses kalitesi

Süper geniş bant ses, kaliteli konuşmalar için mükemmel bas ve tiz üretir.
Silindirik ses çubuğu, bir toplantı odasında veya bir ev ofisinde grup görüşmesi
için 3D ses sağlar. 3 mikrofon, konuşmalarınızın kalitesini korumak için
çevredeki gürültüyü azaltırken sesi yakalar.

Birçok aksesuar ve renkli, şık bir tasarımla
iletişim deneyimini artırın
Birinci sınıf kumaş

ve metal malzemeler

Metal çerçeve, ayarlanabilir metal ayak ve renkli tekstil kaplı ses çubuğu dahil olmak
üzere şık, kompakt tasarımla iş gününüzü daha parlak ve daha cesur hale getirin.
Aramaları daha iyi yönetmek için alfabetik klavye, tuş modülü ve kablosuz ahize
ekleyin. Çift(1)USB ve Bluetooth® kullanan kulaklıklar, bilgisayar ve akıllı telefon ile
tüm konuşmalarınız için mükemmel ses kalitesinin keyfini çıkarın.

Yüksek kaliteli, sürdürülebilir iletişimin keyfini çıkarın
Özelleştirilmesi kolay,

bağlı nesne

4 renkte mevcuttur. Yüz
plakalarını şuradan değiştirin:
istediğin zaman.

(1) Yazılım güncellemesi gerektirir. Kullanılabilirlik için ALE Ortağınız ile görüşün.
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Bu modeller dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır: Kumaş, mekanik ve
elektronik parçalar yüksek kalitededir. Değiştirilebilir parçalar 4 renkte satın
alınabilir. Telefonlar, zaten düşük olan güç tüketimini, yerleşik indüksiyon
döngüsünü kullanarak bağlı aksesuarlara ve varlığınıza uyarlar.

Tüm iletişim beklentilerini karşılayın

İletişim tarzınıza en uygun modeli seçin. İster %100 dokunmatik ekran deneyimi,
ister dokunmatik ekranlı ve tuş takımı olan bir model, ister bağlamsal tuşlara
sahip bir model veya hatta ahizesiz bir model olsun, iletişim deneyiminiz
ödüllendirici olacaktır. Modeller sonraki sayfalarda açıklanmıştır.

İŞLETME MASAÜSTÜ TELEFONLARITEMEL MASAÜSTÜ TELEFONLAR SIP MASAÜSTÜ KARŞILAŞTIRMA
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ALE-500 Masa TelefonuAhizesiz
Şık ve ultra kompakt tasarım

Veri Sayfasını İndirin

%100 Dokunmatik gezinme
• Dikey yerleşimli 5.5'' renkli ekran
• ALE iletişim özelliklerine optimize edilmiş erişim

• Kompakt, şık format, 16 cm genişlik

• Ahizesiz kullanım modu, kulaklık için USB-C bağlantı noktası

• Entegre WLAN 5(1)ve Bluetooth modülü

• 2x5 Dokunmatik bağlamsal tuşlar, 5 programlanabilir tuş

• 2x6 ek tuşların gösterimi

• Gigabit Ethernet PC bağlantı noktası

• Evden güvenli çalışma için VPN
• Sürekli ayarlanabilen kaymaz metal ayak

• Sezgisel dokunmatik akıllı ped

• Alfabetik klavye: Dokunmatik ekran ve mekanik
klavye seçeneği
• Opsiyonel 2x12 tuşlu renkli ekran modülü(1)

3D Senfonik HD Ses

• Hoparlör ve kulaklıktan gelen süper geniş bant
sesini kullanan Senfonik HD ses
• Renkli kumaşlı silindirik ses çubuğu
• 3D Ses yayını
• 3 mikrofonla ses yakalama
• Çift(1)USB veya Bluetooth ile bilgisayar ve
akıllı telefon ile

Özelleştirilebilir renkler

(1) Yazılım güncellemesi gerektirir.
Kullanılabilirlik için ALE Ortağınız ile görüşün.

%100 Dokunma
tecrübe etmek

3D Ses Çubuğu

WLAN/Bluetooth
modül dahil

alfabetik klavye
seçenek

İletişiminizi basitleştirin

Net bir şekilde iletişim kurun

Anında bağlanın

Kaliteli profesyonel iletişime adanmış gerçek bir bağlantılı nesne
olan bu model ultra kompakttır ve eller serbest veya bir kulaklıkla
kullanılabilir. Renkler ve ekran
özelleştirilebilir.

3 mikrofon, çevredeki sesleri azaltırken sesi yakalar. Silindirik ses
çubuğu, sesi 3 boyutlu olarak yayınlayarak bir odadaki birkaç kişinin
aramaya katılmasını sağlar.

Sadece dokunmatik ekrana basarak kişilere hemen ulaşın.
Alfabetik klavyeyi kullanarak şirket dizinindeki kişileri hızla
arayın ve anında bağlanın.
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ALE-500 Masa Telefonu

Veri Sayfasını İndirin

3D Senfonik HD Ses

%100 Dokunmatik gezinme
• Dikey yerleşimli 5,5" Renkli ekran
• ALE iletişim özelliklerine optimize edilmiş erişim

• Hoparlör ve kulaklıktan gelen süper geniş bant
sesini kullanan Senfonik HD ses
• Renkli kumaşlı silindirik ses çubuğu
• 3D Ses yayını
• 3 mikrofonla ses yakalama
• Çift(1)bilgisayar ve akıllı telefon ile
• USB veya Bluetooth ile

• 2x5 Dokunmatik bağlamsal tuşlar, 5 programlanabilir tuş

• 2x6 ek dokunmatik düğmelerin gösterimi
• Sezgisel dokunmatik akıllı ped

• Alfabetik klavye: Dokunmatik ekran ve mekanik
klavye seçeneği
• Opsiyonel 2x12 tuşlu renkli ekran modülü(1)

Her yerden çalışın

Özelleştirilebilir renkler

• İsteğe bağlı WLAN(1)ve Bluetooth modülü
• Kablosuz kulaklık için Bluetooth 5.0
• İsteğe bağlı kablosuz ahize
• Kablolu kulaklıklar ve aksesuarlar
için 2xUSB-c
• Evden güvenli çalışma için VPN
• Gigabit Ethernet PC bağlantı noktası

(1) Yazılım güncellemesi gerektirir.
Kullanılabilirlik için ALE Ortağınız ile görüşün.

%100 Dokunma
tecrübe etmek

3D Ses Çubuğu

WLAN/Bluetooth
modül dahil

Bluetooth ahize
seçenek

Net bir şekilde iletişim kurun

Her yerde iletişim kurun

Anında bağlanın

3 Mikrofonlar, çevredeki sesleri azaltırken sesi yakalar. Silindirik ses
çubuğu, sesi 3 boyutlu olarak yayınlayarak bir odadaki birkaç
kişinin aramaya katılmasını sağlar.

Açık plan ofislerde, toplantı odalarında veya güvenli VPN bağlantısı
ve WLAN kullanarak evde çalışırken. Bilgisayarınız veya akıllı
telefonunuzla eşleştirilmiş hoparlörü kullanarak tüm sanal
toplantılarınızda olağanüstü sesin keyfini çıkarın.

Sadece dokunmatik ekrana basarak kişilere hemen ulaşın.
Alfabetik klavyeyi kullanarak şirket dizinindeki kişileri hızla
arayın ve anında bağlanın.
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İŞLETME MASAÜSTÜ TELEFONLARI

TEMEL MASAÜSTÜ TELEFONLAR

SIP MASAÜSTÜ

KARŞILAŞTIRMAK
Sayfa 6

ALE-400 Masa Telefonu

Veri Sayfasını İndirin

Her yerden çalışın

Büyük 4,3" Dokunmatik ekran

• ALE iletişim özelliklerine optimize edilmiş
erişim
• 2x5 Bağlamsal dokunmatik tuş, 3 programlanabilir
tuş

• Opsiyonel WLAN 5(1)ve kablosuz kulaklık için
Bluetooth 5.0'lı Bluetooth modülü
• İsteğe bağlı kablosuz ahize
• Kablolu kulaklık ve aksesuarlar için 2xUSB-c bağlantı noktası

• Evden güvenli çalışma için VPN

• Sezgisel dokunmatik akıllı ped

• İsteğe bağlı alfabetik klavye
• Opsiyonel 2x12 tuşlu renkli ekran modülü(1)

• Gigabit Ethernet PC bağlantı noktası

Özelleştirilebilir renkler

3D Senfonik HD Ses

• Hoparlör ve kulaklıktan gelen süper geniş bant
sesini kullanan Senfonik HD ses
• Renkli kumaşlı silindirik ses çubuğu
• 3D ses yayını
• 3 mikrofonla ses yakalama
• Çift(1)USB veya Bluetooth ile bilgisayar ve akıllı
telefon ile

(1) Yazılım güncellemesi gerektirir.
Kullanılabilirlik için ALE Ortağınız ile görüşün.

Dokunmatik ekran

3D Ses Çubuğu

WLAN/Bluetooth
modül seçeneği

kablosuz ahize
opton

Anında bağlanın

Net bir şekilde iletişim kurun

Her yerde iletişim kurun

Sadece dokunmatik ekrana basarak kişilere hemen ulaşın.
Alfabetik klavyeyi kullanarak şirket dizinindeki kişileri hızla
arayın ve anında bağlanın.

3 Mikrofonlar, çevredeki sesleri azaltırken sesi yakalar. Silindirik
ses çubuğu, sesi 3 boyutlu olarak yayınlayarak bir odadaki birkaç
kişinin aramaya katılmasını sağlar.

Açık plan ofislerde, toplantı odalarında veya güvenli VPN bağlantısı
ve WLAN kullanarak evde çalışırken. Bilgisayarınız veya akıllı
telefonunuzla eşleştirilmiş hoparlörü kullanarak tüm sanal
toplantılarınızda olağanüstü sesin keyfini çıkarın.
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İŞLETME MASAÜSTÜ TELEFONLARI

TEMEL MASAÜSTÜ TELEFONLAR

SIP MASAÜSTÜ KARŞILAŞTIRMA
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ALE-300 Masa Telefonu

Veri Sayfasını İndirin

3D Senfonik HD Ses

Büyük renkli ekran

• Hoparlör ve kulaklıktan gelen süper geniş bant
sesini kullanan Senfonik HD ses
• Renkli kumaşlı silindirik ses çubuğu
• 3D ses yayını
• Çift(1)USB veya Bluetooth ile bilgisayar ve
akıllı telefon ile

• 3,5" renkli ekran
• ALE iletişim özelliklerine optimize edilmiş erişim
• Mavi LED'li 2x5 Bağlamsal tuşlar
• Sezgisel dokunmatik akıllı ped

• İsteğe bağlı alfabetik klavye
• Opsiyonel 2x12 tuşlu renkli ekran modülü(1)

Her yerden çalışın

Özelleştirilebilir renkler

• Opsiyonel WLAN 5(1)ve kablosuz kulaklık için
Bluetooth 5.0'lı Bluetooth modülü

• Kablolu kulaklık ve aksesuarlar için 2xUSB-c
bağlantı noktası

• Evden güvenli çalışma için VPN
• Gigabit Ethernet PC bağlantı noktası

(1) Yazılım güncellemesi gerektirir.
Kullanılabilirlik için ALE Ortağınız ile görüşün.

büyük renk

3D Ses Çubuğu

WLAN/Bluetooth

Görüntüle

modül seçeneği

alfabetik klavye
seçenek

Net bir şekilde iletişim kurun

Her yerde iletişim kurun

Müşteri memnuniyetini artırın

Önemli iletişimleriniz daha etkileşimlidir: Hem hoparlör hem de
ahize süper geniş bant teknolojisi sunar. Silindirik ses çubuğu, sesi
3 boyutlu olarak yayınlayarak bir odadaki birkaç kişinin aramaya
katılmasını sağlar.

Açık plan ofislerde, toplantı odalarında veya güvenli VPN bağlantısı
ve WLAN kullanarak evde çalışırken. Bilgisayarınız veya akıllı
telefonunuzla eşleştirilmiş hoparlörü kullanarak tüm sanal
toplantılarınızda olağanüstü sesin keyfini çıkarın.

Bağlama duyarlı tuşlara, isteğe bağlı alfabetik klavyeye ve tuş
genişletme modülüne sahip geniş ekranı kullanarak çok sayıda
aramayı başarıyla yönetin.
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İŞLETME MASAÜSTÜ TELEFONLARI

TEMEL MASAÜSTÜ TELEFONLAR

SIP MASAÜSTÜ

KARŞILAŞTIRMAK
Sayfa 8

Kurumsal Serisi Aksesuarlar
ALE-100 - Alfabetik klavye

Tüm şirket rehberi parmaklarınızın ucunda
Telefon numaralarını hatırlamanıza gerek yok, sadece şirket rehberini arayın ve
anında bağlanın. Büyük tuşlara sahip bu Qwerty klavyeyi kullanarak kişilerle
isimleriyle iletişim kurmak sezgiseldir. DeskPhone'a manyetik olarak takılır ve
USB-C bağlantı noktası ile telefonun arkasına bağlanır.

ALE-108 - WLAN/Bluetooth modülü

kablosuz iletişim için her zaman
İstediğiniz yerde iletişim kurun: Telefon WLAN 5 ile şirket ağınıza veya internet
kutunuza bağlıdır. Kullanışlı bir kablo olmadan iletişim kurmak için bir
Bluetooth kulaklıkla eşleştirin. Modülü özel bir yan panele yerleştirin. WLAN
işlevi bir yazılım güncellemesi gerektirir:Kullanılabilirlik için ALE İş Ortakları ile
görüşün.

ALE-110 - Duvara montaj kiti

İletişimin her zaman ulaşılabilir olmasını sağlamak
Ziyaretçiler ve personel için kolay erişim: Duvara monte edilebilir. Duvara montaj
kiti telefona vidalanmıştır. Ünitenin sık kullanımda bile sağlam bir şekilde
yerinde olmasını sağlamak için 2 vida sağlanmıştır.

ALE-120 - Anahtar Genişletme Modülü

Müşterilerinizle çalışanlarınız arasında bağlantı kurmayı kolaylaştırın Bu modül
ile tüm müşteri hizmetleri hatlarınızı bir bakışta izleyin; LED'li 24
programlanabilir tuş. Renkli ekranların okunması çok kolaydır. Anahtarların
programlanması, kolay bakım için elektronik olarak yapılır. Modül, telefonun
USB-C bağlantı noktasına bağlanır ve güç sağlar.
Kullanılabilirlik için ALE İş Ortakları ile görüşün.
Daha fazla aksesuar >
eKatalog
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İŞLETME MASAÜSTÜ TELEFONLARI

TEMEL MASAÜSTÜ TELEFONLAR

SIP MASAÜSTÜ

KARŞILAŞTIRMAK
Sayfa 9

Kurumsal Serisi Aksesuarlar
ALE-140 - Özelleştirme kitleri

Tesisinize en uygun rengi seçin
"Ruby" dinamik kırmızı, "Azure" parlak mavi, "Neptün" koyu mavi veya
"Fabrika" endüstriyel gri olsun, seçim sizin. Ahize, üst panel ve ses çubuğu
renkli öğelerinin klipslenmesi kolaydır. Her renk için bir takım vardır.

ALE-150 – Süper geniş bant kablolu ahize

Sürükleyici sohbetler için
Süper geniş bant uyumlu ahizeyi kullanırken, konuştuğunuz kişiler aynı
odadaymış gibi ses çıkarır. Yakışıklı bir tasarım ve mükemmel bir tutuş sunar ve
telefonun arkasındaki özel bir RJ11 bağlantı noktası kullanılarak bağlanır. Kablolu
ALE DeskPhone modelleri ile ve yedek parça olarak satılmaktadır.

ALE-160 - Kablosuz geniş bant ahizesi

Tam özgürlükle iletişim kurun
Kablonun olmaması, ahizeyi tutmayı daha doğal hale getirir. Daha fazla
mahremiyet için, telefondan 10 metreye kadar uzakta bir toplantı odasına geçin
veya telefon görüşmeleriniz sırasında ayakta durun: Enerjiniz dolacak! Sesi
değiştirin, mikrofonu kapatın ve yan düğmeleri kullanarak uzaktan kapatın.
Telefon boşta kaldığında ahize otomatik olarak şarj olur. ALE-108 modülünü
gerektirir. Pil dahildir.

ALE-161 - ALE-160 kablosuz ahize için pil

Uzun kablosuz iletişim için
Bu şarj edilebilir pil, ALE-160 kablosuz ahizeye güç sağlar. Lityum-iyon 3.7V
400mAh teknolojisi, genişletilmiş iletişim özerkliği sağlar.

<Daha fazla aksesuar
eKatalog
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İŞLETME MASAÜSTÜ TELEFONLARI

TEMEL MASAÜSTÜ TELEFONLAR

SIP MASAÜSTÜ

KARŞILAŞTIRMAK
Sayfa 10

ALE DeskPhones: Temel ürün yelpazesi
Daha etkileşimli konuşmaların keyfini çıkarın
Gelişmiş ses kalitesi ile
Önemli iletişimleri daha etkileşimli hale getirin: Hoparlör ve ahize,
gelişmiş yankı iptali ile geniş bant ses kalitesi sunar. Eller serbest, gizlilik
dostu görüşmeler için bir USB kulaklık takın.

geniş bant ses
kulaklık için USB bağlantı noktası

Tüm ALE
iletişimlerine erişim
Hizmetler

Kompakt,
uygun tasarım

Aramaları kolay ve hızlı bir şekilde yönetin
Optimize edilmiş bağlamsal menüleri kullanma

Tüm ALE telefon sistemi hizmetleri, geniş ekrandaki bağlamsal menülerle
kullanımı kolaydır. Müşteri aramaları daha hızlı cevaplanır ve aktarılır. 30h
modeli, daha fazla aramayı daha hızlı yönetmek için alfabetik klavye ve tuş
modülü gibi birçok aksesuar sunar.

İletişim deneyimini kolaylaştırın

Kompakt boyutu, iki konuma ayarlanabilen standı, modern ahizesi ve ince delikli
hoparlör kapağı ile telefonun tasarımı klasik ve kurumsal düzeydedir. Bağlamsal
tuşlar, 4 yönlü gezinme ve kontrol tuşları, sorunsuz ve kullanışlı bir çağrı
yönetimi deneyimi sunar.

Herhangi bir ağdan iletişim kurun
Hibrit dijital IP veya tam IP modellerini kullanma

Hibrit dijital ve IP
bağlantısı

eKatalog
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30h ve 20h modelleri hem dijital hem de IP ağlarıyla uyumludur. Şimdi dijital
ağınızdan harika bir iletişim deneyimi yaşayın. İstediğiniz zaman IP'ye yükseltin:
tüm modeller IP özelliklidir ve uzaktan çalışma için kullanılabilir.

İŞLETME MASAÜSTÜ TELEFONLARITEMEL MASAÜSTÜ TELEFONLARSIP MASAÜSTÜ KARŞILAŞTIRMA
Sayfa 11

ALE-30h Masa Telefonu
Dijital ve IP esnekliği

Veri Sayfasını İndirin

Büyük 3,5" renkli ekran

• Uzaktan güç sağlanan dijital bağlantı

• ALE iletişim özelliklerine optimize edilmiş erişim
• LED'li 2x5 Bağlamsal tuşlar

• Herhangi bir zamanda IP/POE yükseltmesi

• 56 adede kadar görüntülenebilir bağlama duyarlı tuş

• Dijital ve IP ağları için hibrit RJ45 bağlantı noktası

• Evden güvenli çalışma için VPN*

• Dört yönlü navigasyon

Geniş bant ses netliği*

Daha fazla aramayı yönetmek için aksesuarlar

• 20 tuşlu ve renkli ekranlı isteğe bağlı
anahtar modülü
• İsteğe bağlı alfabetik klavye

• Geniş bant ses - OPUS uyumlu*
• Geniş bant kablolu ahize ve hoparlör
• Tam çift yönlü ses
• Geniş bant ses kulaklığı desteği

• Kulaklık için yan USB-A bağlantı noktası ve arka USB-C
bağlantı noktası

* Yalnızca IP modu

büyük renk
Görüntüle

Alfabetik
klavye seçeneği

Anahtar genişletme

modül seçeneği

Herhangi bir ağdan iletişim kurun

Müşteri memnuniyetini artırın

Anında bağlanın

Dijital ağınızda telefonun renkli ekranını, bağlamsal tuşlarını, USB
kulaklık bağlantı noktasını ve temel genişletme modülünü kullanarak
iletişim deneyiminizi geliştirin. İstediğiniz zaman IP'ye yükseltin: Bu
hibrit model ayrıca bir IP ağına bağlanır ve evde güvenli bir şekilde
çalışır.

Bağlama duyarlı tuşlara, isteğe bağlı alfabetik klavyeye ve anahtar
genişletme modülüne sahip geniş ekranı kullanarak çok sayıda
müşteri çağrısını başarıyla yönetin.

Bağlamsal bir tuşa tek bir dokunuşla kişilere anında ulaşın.
Alfabetik klavyeyi kullanarak şirket dizinindeki kişileri hızla
arayın ve anında bağlanın.
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ALE-20h Masa Telefonu
Dijital ve IP esnekliği

Veri Sayfasını İndirin

Tüm ALE iletişim özelliklerine erişim

• Dijital ve IP ağları için hibrit RJ45
bağlantı noktası

• 2,8" Arkadan aydınlatmalı ekran

• LED'li 2x3 Bağlamsal tuşlar

• Uzaktan güç sağlanan dijital bağlantı

• 56 adede kadar görüntülenebilir bağlama duyarlı tuş

• Dört yönlü navigasyon

• Herhangi bir zamanda IP/POE yükseltmesi

• Evden güvenli çalışma için VPN*

Kulaklık için USB Bağlantı Noktası

Geniş bant ses netliği*

• RJ9 kulaklık bağlantı noktası

• Geniş bant ses - OPUS uyumlu*
• Geniş bant kablolu ahize ve
hoparlör
• Tam çift yönlü ses

• USB-a yan bağlantı noktası ve USB-C arka bağlantı noktası

* Yalnızca IP modu
Arkadan aydınlatmalı

Görüntüle

ALE

navigasyon

USB
limanlar

Herhangi bir ağdan iletişim kurun

Tüm telefon sistemi hizmetlerine kolay erişim

Ellerinizi serbest bırakın

Dijital ağınızda telefonun bağlamsal menülerini ve 4 yönlü
navigasyonu kullanarak iletişim deneyiminizi geliştirin. İstediğiniz
zaman IP'ye yükseltin: Bu hibrit model ayrıca bir IP ağına bağlanır
ve evde güvenli bir şekilde çalışır.

6 bağlamsal tuşa, 4 yönlü gezinme tuşlarına ve dizine anında erişime
sahip arkadan aydınlatmalı ekran, sezgisel bir kullanıcı deneyimi
sunar. Müşteri çağrıları hızlı ve doğru bir şekilde yanıtlanır ve
gönderilir.

Eller serbest iletişim için USB kulaklığınızı kolayca bağlayın. Telefonda
günde bir saatten fazla olanlar için bir kulaklık önerilir.
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ALE-20 Masa Telefonu

Veri Sayfasını İndirin

Geniş bant ses netliği

Tüm ALE iletişim özelliklerine erişim

• Geniş bant ses - OPUS uyumlu
• Geniş bant kablolu ahize ve
hoparlör
• Tam çift yönlü ses

• 2,8" Arkadan aydınlatmalı ekran

• LED'li 2x3 Bağlamsal tuşlar
• 56 adede kadar görüntülenebilir bağlama duyarlı tuş

• Dört yönlü navigasyon

kulaklık için USB bağlantı noktası

Gigabit Ethernet PC bağlantı noktası

• RJ9 kulaklık bağlantı noktası

• 2 adet RJ45 bağlantı noktası

• Gigabit Ethernet ve POE
• ALE merkezi yönetimi
• 10-912031402

• USB-A yan bağlantı noktası ve USB-C bağlantı noktası

• Geniş bant kablolu kulaklık uyumlu

geniş bant

ses

Arkadan aydınlatmalı

Görüntüle

ALE

navigasyon

USB
limanlar

Kolayca iletişim kurun

Tüm telefon sistemi hizmetlerine kolay erişim

Ellerinizi serbest bırakın

Hem ahize hem de hoparlör, önemli konuşmalar sırasında
daha iyi konsantrasyon ve etkileşim sağlayan HD ses sunar.

6 bağlamsal tuşa, 4 yönlü gezinme tuşlarına ve dizine anında erişime
sahip arkadan aydınlatmalı ekran, sezgisel bir kullanıcı deneyimi
sunar. Müşteri çağrıları hızlı ve doğru bir şekilde yanıtlanır ve
gönderilir.

Eller serbest iletişim için USB kulaklığınızı kolayca bağlayın.
Telefonda günde bir saatten fazla olanlar için bir kulaklık
önerilir.
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Essential serisi için aksesuarlar
ALE-10 - Alfabetik klavye

Şirket rehberine bakmayı kolaylaştırır.
Bu Qwerty klavyeyi kullanarak dizine bakarak kolayca bağlanın. Yerine
klipslemek kolaydır. ALE-30h DeskPhone'un arkasındaki özel bir bağlantı
noktası üzerinden bağlanır.

EM-200 - Anahtar modülü
Müşterilerinizle çalışanlarınız arasında bağlantı kurmayı kolaylaştırır

Anahtar modülü ile tüm müşteri hizmetleri hatlarınızı bir bakışta izleyin. Renkli
ekranın okunması kolaydır. Ekranın altındaki özel düğmeleri kullanarak birden
fazla 20 tuşlu ekranda sola ve sağa ilerleyin. Anahtarlar, kolay bakım için merkezi
olarak yönetilir. Modül, ALE-30h DeskPhone'un yan tarafındaki özel bir USB-A
bağlantı noktası üzerinden bağlanır ve güç sağlar.

ALE-20/ALE-20h/ALE-30h için duvara montaj kiti
İletişimin her zaman ulaşılabilir olduğundan emin olun

Ziyaretçiler ve personel için kolay erişim: Telefon duvara monte edilebilir. Duvara
montaj kiti telefona vidalanmıştır. Ünitenin sık kullanımda bile sağlam bir şekilde
monte edilmesini sağlamak için brakette iki vida sağlanmıştır.

USB kulaklıklar

Kaliteli, rahat iletişim için
ALE kulaklıklar, tüm gün kullanım için: Süper hafiftirler, ancak güçlendirilmiş metal
bom ile sağlamdırlar. Neodimyum hoparlörleri HD ses kalitesi sunar. Mikrofon,
kristal netliğinde ses kalitesi için gelişmiş gürültü önleme sağlar.
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ALE DeskPhone: SIP Basic modeli
Daha etkileşimli konuşmaların keyfini çıkarın
Gelişmiş ses kalitesi ile
Önemli iletişimleri daha etkileşimli hale getirin: Hoparlör ve ahize,
gelişmiş yankı iptali ile geniş bant ses kalitesi sunar.

geniş bant ses

Yüksek performanslı yankı

iptal

SIP standardı

uyma

Her yerden daha fazla aramayı yönetin
Bu işletme sınıfı SIP cihazını kullanma

Kişilere anında bağlanmak için yerel telefon rehberini ve arama geçmişini kullanın. Birkaç
çalışan birden çok hattı kullanarak bu telefonu paylaşabilir. Yerleşik 5 yönlü konferans
köprüsünü kullanarak insanları kolayca birbirine bağlayın. Bu telefon SIP standardıyla
uyumludur ve birlikte çalışabilir ve Oturum Sınır Denetleyicisi güvenlik duvarlarıyla
uyumludur.

İletişim deneyimini kolaylaştırın
Kompakt,
uygun tasarım

Gigabit Ethernet PC bağlantı noktası

Kompakt boyutu, iki konuma ayarlanabilen standı ve modern ahizesi ile
telefonun tasarımı klasik ve kurumsal düzeydedir. Bağlamsal tuşlar, 4 yönlü
gezinme ve kontrol tuşları, sorunsuz ve kullanışlı bir çağrı yönetimi deneyimi
sunar.

Bilgisayarınızı bağlayarak kaydedin
Gigabit Ethernet bağlantı noktasına

Bilgisayarınızı bu modele bağlayın ve Ethernet anahtarınıza bir bağlantı noktası
kaydedin. Telefon ayrıca daha fazla tasarruf için 1. Sınıf düşük güç tüketimi sunar.
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ALE-2 Masa Telefonu

Veri Sayfasını İndirin

Geniş bant ses netliği

Sezgisel gezinme

• Geniş bant ses - OPUS uyumlu
• Geniş bant kablolu ahize ve
hoparlör

• 2,8" arkadan aydınlatmalı ekran

• LED'li 3 bağlamsal tuş ve 4
etkileşimli menü tuşu
• 1000 aramalık yerel rehber
• Çağrı geçmişi: 1000 çağrı
• Dört yönlü navigasyon

• RJ9 kulaklık bağlantı noktası

• Akustik yankı iptali
• Tam çift yönlü hoparlör

SIP standart uyumu

Kompakt tasarım

• SIP standart protokolü
• 3 SIP hattı
• 5 katılımcılı yerel konferans
• Şifreli iletişim
• Dağıtım için bulut hizmeti

• Ayarlanabilir ayak: 45" ve 50"
• Opsiyonel duvara montaj

Gigabit Ethernet PC bağlantı noktası
• 2 x RJ45 bağlantı noktası

• Gigabit Ethernet ve POE

geniş bant ses

Arkadan aydınlatmalı ekran

yerel dizin

Konferans köprüsü

Net bir şekilde iletişim kurun

SIP kullanarak kolayca iletişim kurun

Geliştirilmiş müşteri memnuniyeti

Hem ahize hem de hoparlör, önemli görüşmeler sırasında
daha iyi odaklanma ve etkileşim için geniş bant ses sunar.

Beş yönlü konferans, yerel rehber ve 3 ayrı hat, tüm departmanların
iletişim kurmasını kolaylaştırır. Bu telefon birlikte çalışabilir SIP
standardı ile uyumludur ve bir SIP Oturum Sınır Denetleyicisi
kullanan uzak çalışanlar için güvenli iletişim sunar.

Bağlamsal menüleri ve dört yönlü gezinmeyi kullanarak aramaları kolayca
ve daha hızlı yönetin. 1000 girişli arama geçmişini kullanarak aramaları
asla kaçırmayın.
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Karşılaştırma Tablosu

ALE DeskPhone modelleri nasıl seçilir
Popüler

Girişim

modeli

Ekran

Ses

ALE-500
Bluetooth

ALE-500
Ahize yok

ALE-500

400

400

300

Bluetooth

Boy

5.5”

5.5”

5.5”

4,3”

4,3”

3.5”

Dokunmatik/Renkli ekran

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

-/•

Gürültü bariyeri(1)/Mikrofonlar

•/3

•/3

•/3

•/3

•/3

-/1

Geniş bant ahizesi: kablosuz/kablolu

•/-

-/-

-/•

•/-

-/•

-/•

Kablosuz

WLAN(1), Bluetooth modülü: dahil/seçenek

•/-

•/-

-/•

•/-

-/•

-/•

Navigasyon

Tüm ALE iletişim özelliklerine erişim

•

•

•

•

•

•

2x5

2x5

2x5

2x5

2x5

2x5

5

5

5

3

3

3

Bağlamsal dokunmatik veya mekanik tuşlar
Programlanabilir tuşlar

daha sonraki bir tarihte yazılım güncellemesi yoluyla. Daha fazla bilgi için ALE Temsilcinizle iletişime geçin.
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Karşılaştırma Tablosu

ALE DeskPhone modelleri nasıl seçilir
hibrit
seçim

Temel ve SIP

Ekran

Ses
Navigasyon

ALE-30h

ALE-20h

ALE-20

ALE-2

Boy

3.5”

2,8”

2,8”

2,8”

Renkli/Arkadan aydınlatmalı ekran

•/-

-/•

-/•

-/•

Geniş bant tam çift yönlü hoparlör

•

•

(1)

•

•

Geniş bant RJ9 ahize

•(1)

•(1)

•

•

2x5

2x3

2x3

3

2

2

2

2

alfabetik klavye

ALE-10

-

-

-

Anahtar genişletme modülü

EM 200

-

-

-

Gigabit Ethernet PC bağlantı noktası

-

-

•

•

Dijital - IP hibrit bağlantı noktası

•

•

-

-

bağlamsal tuşlar
Programlanabilir tuşlar

Aksesuarlar

bağlantı

USB-C/USB-A bağlantı noktası

iletişim protokolü
Evden çalışmak için yerleşik VPN istemcisi

(1)

1/1

1/1

1/1

NOE-IP/NOE

NOE-IP/NOE

NOE-IP

•(1)

•(1)

•

Yudumlamak

Güvenli SIP

bant ses ve VPN modu yalnızca IP modunda
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