Het geavanceerde ISDN-bureautoestel met meerdere
antwoordapparaten en eenvoudig en efficiënt beheer van
contactgegevens.
De Gigaset DX600A ISDN, een geavanceerd ISDN-bureautoestel met meerdere
antwoordapparaten, maakt eenvoudig en efficiënt beheer van contactpersonen
mogelijk. De Gigaset DX600A ISDN is het ISDN-bureautoestel voor veeleisende
thuiswerkers en kleine ondernemingen. Met zijn elegante moderne design en zijn grote
3.5'' TFT-kleurendisplay geeft dit draadgebonden toestel een professionele uitstraling
aan elk bureau. En dankzij de bijbehorende ISDN-functionaliteit is dit toestel de ultieme
zakelijke telefoon. Aangezien de Gigaset DX600A ISDN een ISDN-bureautoestel is, kunt
u tot 10 MSN's aan het toestel toewijzen. Bovendien beschikt het toestel over een
conferentiefunctie. En het beheren van contactgegevens is heel eenvoudig met het
telefoonboek voor 7506 vCard-vermeldingen. U kunt het toestel aansluiten op uw PC om
uw Outlook-gegevens te synchroniseren1. Met de automatische zoekfunctie2 is het vinden
van de gewenste contactgegevens heel eenvoudig. De Gigaset DX600A ISDN biedt u
daarnaast toegang tot online-telefoonboeken, zodat u de gegevens van andere
ondernemingen in een handomdraai kunt opzoeken Dankzij een aantal energiezuinige
functies en een reductie van het DECT-signaal is dit toestel bovendien beter voor het
milieu. En met zijn drie geïntegreerde antwoordapparaten met een gecombineerde
opnametijd van in totaal 55 minuten is de Gigaset DX600A ISDN optimaal geschikt voor
ondernemingen met meer dan één werknemer. Met zijn ISDN-functies en zijn grote
kleurendisplay is de Gigaset DX600A ISDN de ultieme telefoon voor kleine
ondernemingen die voldoet aan alle zakelijke eisen.
Professionele efficiëntie
De Gigaset DX600A ISDN is een ISDN-bureautoestel en
beschikt dus over handige professionele functies zoals
wachtstand en gesprekken doorverbinden. En in situaties
waarin drie meer weten dan twee kunt u met dit ISDN-toestel
een conferentie met drie personen tot stand brengen. En mocht
u in toekomst meer dan één telefoonnummer nodig hebben,
dan zit u met de Gigaset DX600A ISDN goed: het toestel
ondersteunt tot 10 MSN's en tot 6 handsets, waardoor u de
mogelijkheid heeft uw toestel flexibel aan uw wensen aan te passen. Dankzij ISDN kunt u
nummers eenvoudig identificeren, zelfs wanneer de beller een betaaltelefoon gebruikt of
NummerWeergave heeft uitgeschakeld. Met de Link2Mobile6 Bluetooth®-technologie kunt u
met uw ISDN-bureautoestel heel eenvoudig en wanneer het u uitkomt bellen via de GSMverbinding van uw mobiele telefoon. En aangezien de Gigaset DX600A ISDN een echte
allrounder is, ondersteunt het toestel een faxapparaat via zijn analoge poort.
Contactgegevens beheren via Outlook-synchronisatie
De Gigaset DX600A ISDN ondersteunt kleine ondernemingen met professioneel beheer van
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Online telefoonboek en online services.
Met de Gigaset DX600A ISDN kunt u heel eenvoudig
gegevens van leveranciers of online-diensten
diensten opzoeken in
telefoonboeken en bedrijvengidsen op internet. Op die manier
bespaart u veel tijd. En met de automatische zoekfunctie2
vindt u de gegevens die u zoekt, nog veel sneller. Maar dit is
nog niet alles wat deze ISDN-bureau
bureautelefoon
telefoon te bieden heeft; u kunt nuttige GigasetGigaset
infodiensten rechtstreeks op het grote kleurendisplay weergeven, zoals RSS-nieuwsfeeds
RSS
van
belangrijke websites, lokale weerberichten en nog veel meer. De Gigaset DX600A ISDN is
daarnaast voorzien van e-mailnotificatie,
notificatie, waarbij de gegevens van de afzender, onderwerp,
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tijd en datum worden weergegeven.
Blijf op de hoogte
Gemiste oproepen zijn verleden tijd dankzij de meerdere geïntegreerde antwoordapparaten
van de Gigaset DX600A ISDN. De drie afzonderlijke antwoordapparaten beschikken over een
gecombineerde opnametijd van 55 minuten, zodat uw gesprekspartners nooit worden
onderbroken, zelfs als ze lange berichten achterlaten. Deze betrouwbare ISDN-bureautelefoon
ISDN
laat u altijd weten wanneer er nieuwe berichten
berichten voor u zijn: via notificatie op het grote TFTTFT
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kleurendisplay of via een SMS-bericht
SMS
. En omdat de Gigaset DX600A ISDN echt een
professioneel toestel is, beschikken de antwoordapparaten zelfs over een opnamefunctie voor
gesprekken.
Geef om het milieu.
De Gigaset DX600A ISDN is voorzien van een zuinige3
netadapter, waardoor het toestel goed is voor het milieu én
uw portemonnee. Om nog meer energie te besparen, kan
het display tijdgestuurd worden uitgeschakeld als het
toestel niet wordt gebruikt. Als er geen
geen handsets op het toestel zijn aangemeld, wordt het
DECT-signaal
signaal volledig uitgeschakeld. En als er wel handsets zijn aangemeld, wordt het
DECT-signaal
signaal afhankelijk van de afstand tussen de handset en de basistelefoon gereduceerd.
U kunt het DECT-signaal verder
erder met 80%4 reduceren met de ECO-modus.
modus. Bovendien
5
schakelt de ECO-modus
modus Plus het DECT-signaal
DECT
volledig uit zodra de handset zich in de
standby-stand
stand bevindt. Vertrouw op de professionele energiebesparing van de Gigaset
DX600A ISDN.
Met zijn professionele
ele beheer van contactgegevens en zijn meerdere antwoordapparaten is de
Gigaset DX600A ISDN de ultieme ISDN-bureautelefoon
ISDN bureautelefoon voor kleine ondernemingen met
meer dan één werknemer.

