GXP
2200

EXT

Para cada necessidade, uma solução.

Módulo de expansão
GXP2200EXT acrescenta funcionalidade, versatilidade e flexibilidade ao
telefones IP empresarial GXP2140 e GXP2170 e o telefone IP AndroidTM com
vídeo GXV3240.
O módulo GXP2200EXT apresenta um amplo LCD gráfico de 128 x 384 e 20
botões programáveis (todos com LED em duas cores). Com as teclas para
alternar entre as duas páginas, ele possibilita até 40 ramais por módulo e até
160 botões quando há 4 módulos de expansão encadeados em cascata. O
módulo de expansão é conectado, alimentado e controlado pelo GXP2200EXT;
assim, as teclas de ramais adicionais podem ser usadas imediatamente.
O GXP2200EXT suporta os recursos tradicionais de chamada nos botões
programáveis, incluindo exibição de linhas transferidas (BLA, bridged line
appearance)/exibição de chamadas compartilhadas (SCA, shared call
appearance), luz de ocupado (BLF*, busy lamp field; padrão ou lista de eventos),
estacionamento de chamada/captação de chamadas, discagem rápida,
presença, interfone e conferência/transferência/encaminhamento.
O GXP2200EXT é a solução ideal para recepcionistas ou empresas que lidam
com grandes volumes de chamadas. Ao usar o GXP2200EXT, é possível garantir
a produtividade máxima do atendimento telefônico com o monitoramento e
encaminhamento eficiente de várias chamadas recebidas.
* O BLF pode não estar disponível em alguns modelos de PABX. Verifique se o seu modelo de PABX
oferece este recurso.

Especificações Técnicas:
Linhas

20 (até 40 com as teclas para alternar entre as duas páginas
ou até 160 com os 4 módulos encadeados em cascata)

Telefones IP da
GXP2140, GXP2170 e GXV3240
Grandstream compatíveis
Interface local rica em recursos com animação acionada pelo
Suporte a recursos
telefone host GXP2140/GXP2170/GXV3240;
Exibição de várias linhas/chamadas
Alimentação

Os módulos de expansão são alimentados pelo telefone host

Atualização de Firmware

Fornecidos pelo telefone host

Dimensões (P x L x A)

206mm x 117mm x 32mm

Peso

0,38kg

Temperatura

0 ~ 40°C (32 ~ 104°F )

Umidade

10% a 90% sem condensação

Conformidade

FCC/CE/C-Tick

Algumas funções podem não ser disponíveis para todos os modelos de PABX. Consulte.

Para cada necessidade, uma solução.
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