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Informace
Řada IP pevných telefonů OpenScape
Živá komunikace na pracovišti díky komfortním a úsporným 
IP telefonům s bohatou paletou funkcí

Moderní, skladná a ergonomicky navržená řada IP zařízení 
OpenScape umožňuje intuitivní a komfortní komunikační 
praxi díky úspornému IP telefonu s bohatou paletou 
funkcí. Kromě toho se tato zařízení vyznačují jednodu-
chým umístěním, křišťálově čistým tónem v HD kvalitě 
i integrovaným gigabitovým Ethernetem a poskytují 
komunikační funkce zabezpečené do budoucna a zaměře-
né na produktivitu, čímž získáváte na pracovišti prvotříd-
ního pomocníka.



Řada IP pevných telefonů OpenScape

Elegantní, ergonomická a ekologická IP 
zařízení
Živá komunikace na pracovišti.

Řada IP pevných telefonů OpenScape je 
všestranně použitelné, ergonomicky na-
vržené IP zařízení, které bylo speciálně 
vyvinuté pro potřeby expertů.

U těchto zařízení, která poskytují rychlý a 
jednoduchý přístup k často používaným 
telefonním funkcím, se točí vše kolem pro-
duktivity. Na základě jejich pozoruhodně 
malé potřeby místa, jakož i flexibilních 
možností umístění je lze nasadit v různých 
scénářích.

Díky naší AudioPresence™ HD technologii 
se tento telefon vyznačuje křišťálově čis-
tým zvukem pro ještě zřetelnější hlasovou 
reprodukci, čímž se celkově zlepšuje kva-
lita volání. Další plus: Přední průmyslová 
zelená IT technologie použitá při konstrukci 
zařízení znamená, že uživatelé mají k dispo-
zici ekologický, energeticky úsporný pří-
stroj, který přispívá ke snížení provozních 
nákladů.

Díky vzájemné součinnosti s jinými zaříze-
ními a bezpečnému, multimodálnímu pří-
stupu k různým službám a aplikacím mo-
hou uživatelé a správci přizpůsobit telefon 
zcela svým osobním potřebám – čímž jsou 
optimálně vybaveni pro dosažení ještě 
rychlejší a vyšší produktivity.

S integrovaným gigabitovým Ethernetem 
mohou uživatelé využívat výkonné UC ko-
munikační funkce na pracovním stole a 
současně vytvářet požadavky na síťovou 
infrastrukturu zabezpečenou do budoucna.

Ergonomický návrh, uživatelsky zaměřené 
funkce včetně připojení náhlavní soupravy, 
a možností více linek činí z řady IP stolních 
telefonů OpenScape ideální zařízení pro 
umístění v kancelářích a kontaktních cen-
trech.

OpenScape Desk Phone IP 35G OpenScape Desk Phone IP 55G



Řada IP pevných telefonů Open Scape - technické údaje

OpenScape Desk Phone IP 35G OpenScape Desk Phone IP 55G

Displej

Displej dvouřádkový, 205 x 41 pixelů 320 x 240 pixelů (QVGA)

14,5 cm TFT, 65k barev

Tlačítka/LED diody

Pevná tlačítka funkcí 10 (6 s červenými LED) 14 (9 s červenými LED)

Volně programovatelná tlačítka 
(prosvícená)

3 tlačítka s červenými LED 8 tlačítek s červenými LED

Optická signalizace volání Ano Ano

LED pro čekající zprávy Ano Ano

Nastavení hlasitosti +/- tlačítka +/- tlačítka

Navigační prvek 3-cestný navigační prvek plus „OK“ 4-cestný navigační prvek plus „OK“

Vícelinková funkce

Počet linek 3 8

maximálně 30 linek 
s 2 x OpenScape Key Module 55

Rozhraní

Přípojka náhlavní soupravy pro šňůrové/ 
bezšňůrové náhlavní hovorové soupravy

Ano Ano

Integrovaný gigabitový Ethernetový 
switch

Ano Ano

Certifikace

Obecná • Označení CE 
• Označení UL přehled

Bezpečnost • IEC 60950-1
• EN 60950-1
• UL 60950-1
• CAN/CSA 22.2 č. 60950-1

EMC • EN 55022 Class B
• EN 55024
• EN 61000-3-2
• EN 61000-4-11
• FCC Part 15 (CFR 47) Class B

Spojení/přenos • TBR 8
• FCC Part 68/CS-03
• TIA/EIA-810A
• TIA/EIA-504A

Zvuk

G.711 (64 Kbit/s a/μ law)
G.722 (64 Kbit/s)
G.729AB (8 Kbit/s)

Ano
Ano (AudioPresence™)
Ano

Ano
Ano (AudioPresence™)
Ano

Hlasitý příposlech Ano Ano

Plně duplexní hlasité telefonování Ano Ano

Potlačení ozvěny pro lokální ozvěnu 
(AEC) plně duplexní

Ano Ano



OpenScape Desk Phone IP 35G OpenScape Desk Phone IP 55G

Aplikace

Telefonie Ano Ano

Osobní telefonní seznam Zanedlouho Ano, až 1 000 záznamů 

LDAP přístup k (podnikovým) adresářům Zanedlouho Ano

Protokol volání Ano Ano

Podpora XML aplikací Ne Ano

Bezpečnostní znaky

Autentifikace na vrstvě 2 (IEEE 802.1x) Ano Ano

Šifrování hlasových spojení 
prostřednictvím SRTP

Ano Ano

SIP signalizace prostřednictvím TLS 
šifrování

Ano Ano

Podpora digitálních certifikátů (X.509 V3) Ano Ano

HTTPS Ano Ano

Síť

LLDP-MED Ano Ano

QoS
(DiffServ a IEEE 802.1Q)

Ano Ano

IEEE 802.1Q
VLAN značení a hierarchizace

Ano Ano

Podpora IP V6 Ano (dual stack) Ano (dual stack)

Napájení

Externí síťový napáječ (v EU, US nebo UK 
provedení)

Ano Ano

Power over LAN: IEEE 802.3af Ano Ano

PoE třída Třída 2 Třída 3

Technická data

Rozměry [mm] Úhel Hloubka Šířka Výška
41°  200  185  176
45°  190  185  184
50°  178  185  193
54°  170  185  199

Úhel Hloubka Šířka Výška
41°  200  255  186
45°  190  255  197
50°  178  255  211
54°  170  255  220

Hmotnost [kg] 0,750 1,150

Barva černá černá

Skladovací podmínky -40 °C až +70 °C -40 °C až +70 °C

Provozní podmínky +5 °C až +40 °C +5 °C až +40 °C

Podporované systémy

Řada IP pevných telefonů OpenScape podporuje OpenScape Voice a Asterisk.



Řada IP pevných telefonů Open Scape - příslušenství a možnosti
Díky následujícímu příslušenství a možno-
stem lze IP pevné telefony OpenScape 
nakonfigurovat podle požadavků každého 
zákazníka:

Podpora širokopásmové 
náhlavní soupravy

Šňůrová – 4 piny a 8 pinů

Bezšňůrová – DECT prostřednictvím 
základnové stanice spojené kabelem 
s telefonem.

Informace o doporučených náhlavních 
soupravách najdete na: 
http://wiki.unify.com/wiki/Headsets

Podpora konferenční jednotky
Připojená kabelem k přípojce náhlavní 
soupravy.

Informace o doporučených konferenčních 
jednotkách najdete na: 
http://wiki.unify.com/wiki/Conference_Unit

Přizpůsobení popisu tlačítek 
podle zákazníka
OpenScape Desk Phone IP 35G

Balíček příslušenství obsahuje nastříhané 
papírové pásky, které lze vložit mezi krycí 
fólii z průsvitného plastu a telefon. Přilože-
ny jsou arch (s 18 nastříhanými štítky), ja-
kož i průsvitná krycí fólie a jeden štítek pro 
nouzová volání.

Balíčky s 10 archy papírových štítků lze 
objednat zvlášť.

Upozornění: K popisu tří programovatel-
ných tlačítek je na wiki stránce zařízení 
od Unify k dispozici nástroj pro popisování 
tlačítek (Key Labeling Tool), pomocí které-
ho lze děrné papírové vkládací štítky po-
tisknout. Navštivte webovou stránku: 
http://wiki.unify.com/wiki/KLT

OpenScape Desk Phone IP 55G

Tlačítka funkcí podporují samopopisování 
pomocí LCD displejů. Přitom lze naprogra-
movat dvě úrovně tlačítek.

Napájení

Jestliže LAN zákazníka nepodporuje PoE, 
musí se zvlášť objednat externí napájecí 
zdroj. K dispozici jsou tři různé verze ko-
nektoru (EU, GB a US provedení).

Možnost upevnění na zeď
OpenScape Desk Phone IP 35G lze upev-
nit na zeď zcela bez dodatečného montáž-
ního vybavení. K tomu je třeba pouze 
správně namontovat na telefon podpěru 
(viz návod k instalaci) a poté připevnit 
k nástěnné montážní desce.

Upozornění: Pro upevnění na zeď je třeba 
objednat speciální, mimořádně krátký IP 
kabel (25 cm).

Pro OpenScape Desk Phone IP 55 se 
doporučuje použít nabízené montážní 
vybavení (samostatná objednací položka).

Příslušenství pro OpenScape 
Desk Phone IP 55G
Key Module

OpenScape Key Module 55 poskytuje 12 
dalších programovatelných tlačítek funkcí 
pro OpenScape Desk Phone IP 55G.

• Popisky tlačítek se provádějí prostřed-
nictvím LCD displeje a lze je naprogra-
movat. 

• Použít lze až dva přídavné moduly. 

• Pro upevnění na zeď je třeba samostat-
né montážní vybavení.

XML aplikace

OpenScape Desk Phone IP 55G podporuje 
integraci aplikací prostřednictvím aplikační 
platformy XML.

Pro více informací viz:

• Wiki expertů Unify na: 
http://wiki.unify.com/index.php/OpenSt
age_XML_Applications

• OpenScape developerský portál na: 
http://www.unify.com/developerportal/

Šéf-sekretářská (E/A) konfigurace

E/A konfigurace poskytují podporu vedou-
cím tím, že usměrňují toky volání ke zpra-
cování pro jednu nebo více asistentek. 
Sekretářky řídí a spravují volání pro své 
nadřízené, aniž by byla ohrožena pritávní 
sféra. OpenScape Desk Phone IP 55G pod-
poruje šéf-sekretářské (E/A) funkce systé-
mu OpenScape Voice.

Video

OpenScape Desk Phone IP 55G podporuje 
video volání prostřednictvím USB kamer, 
které vyhovují UVC, při použití H.263 ko-
deku. Základní funkce volání, jako např. při-
držení, obnovení, vypnutí zvuku a zpětný 
dotaz, podporují video přenos.

OpenScape Key Module 55
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Informace v tomto dokumentu obsahují pouze obecné popisy 
popř. funkce, které se při konkrétním použití ne vždy shodují 
v uvedené formě nebo které se mohou z důvodu dalšího vývoje 
produktů změnit. Požadované funkce jsou závazné pouze tehdy, 
jsou-li výslovně dohodnuty ve smlouvě.
Dodací možnosti a technické změny vyhrazeny.

OpenScape, OpenStage a HiPath jsou registrované obchodní 
značky Unify .
Všechny ostatní názvy značek, produktů a služeb jsou obchodní 
značky nebo registrované obchodní značky příslušných 
majitelů. 


