Ascom i63 VoWiFi
Mobility with confidence
De stijlvolle, en tegelijkertijd robuuste professionele handset
voor betrouwbare mobiele communicatie en coördinatie

■■ Betrouwbare VoWiFi prestaties

en naadloze roaming
■■ Gebruiksvriendelijk
■■ Probleemloos beheer

Echte VoWiFi prestaties
in drie modellen

Gebouwd om te werken.
En te blijven werken.

De nieuwe Ascom i63 combineert de
betrouwbaarheid, beheersvriendelijkheid
en prestaties van VoWiFi met een
professionele degelijkheid, ergonomie
en een stijlvol ontwerp. De Ascom i63
is verkrijgbaar in drie modellen
(Talker, Messenger, Protector) en levert
uitzonderlijke netwerk- en
roamingprestaties.

Een 920 mAh batterij zorgt voor 100 uur
stand-bytijd en 10 uur spraaktijd.
De solide behuizing is stof- en
spatwaterdicht volgens IP44 en kan
veilig gereinigd worden met gewone
ontsmettingsmiddelen.

Bluetooth en lokalisatie

Robuuste duurzaamheid,
gecentraliseerd beheer en
OTA-updates betekenen een lage
Total Cost of Ownership en
eenvoudige administratie. Diverse
authenticatie- en encryptiemethodes
zorgen voor een robuuste
professionele beveiliging.

Alle modellen zijn voorzien van Bluetooth,
zodat u ze in combinatie met een
draadloze headset handsfree kunt
gebruiken. Het Protector-model is IR- en
LF-compatibel. De modellen Messenger
en Protector ondersteunen bovendien
Bluetooth Low Energy lokalisatiesystemen,
WLAN-toegangspunten, Cisco MSE en
AiRISTA Flow RTLS lokalisatiesystemen.

Gebruiksvriendelijk.
Beheersvriendelijk.
Beveiliging.

Ascom i63 VoWiFi
■■ Professionele VoWiFi prestaties en naadloze roaming.

Ondersteunt vier netwerksystemen, met automatische
en handmatige selectie. Naadloze roaming wordt
geoptimaliseerd met 802.11r, 802.11K en PMKSA-caching.
■■ Gebruiksvriendelijk. Headset met Bluetooth voor

handsfree gebruik. Dankzij zijn grote, gemakkelijk leesbare
scherm en zijn geringe gewicht (slechts 135 g) is de Ascom
i63 comfortabel te gebruiken, zelfs tijdens lange diensten.
■■ Probleemloos apparaatbeheer. Professioneel

gecentraliseerd beheer, zodat beheerders alle instellingen
op afstand kunnen configureren. Gevalideerde
interoperabiliteit met grote PBX en wifi-aanbieders.

■■ Beschermt gebruikers en collega's. De Ascom i63

Protector is uitgerust met een drukknop-, 'man-down'en 'no-movement'-alarm. Voor de Protector
en Messenger modellen zijn diverse
apparaatlokalisatiemethodes beschikbaar.
■■ Mobiliteit met vertrouwen. Met de Ascom i63 kunt

u gemakkelijk de workflowproductiviteit optimaliseren.
Kenmerken zoals uitstekende spraakkwaliteit,
een meertalige gebruikersinterface,
messagingfuncties en uitgebreide telefoonboekopties
zorgen dat gebruikers contact houden met collega's en
op de hoogte blijven van gebeurtenissen en
kritische informatie.

ASCOM i63 TECHNISCHE SPECIFICATIES

137 × 52 × 21mm
135 g (excl. clip) (4,8 oz)

Scherm: 		
		

31 × 41 mm (2,0 in), TFT kleurenscherm.
240 × 320 pixel LCD met witte LED-verlichting

Batterij en opladen
Type: 		
Spreektijd: 		
Stand-bytijd: 		
Oplaadtijd:		

Li-polymeer 3,7 V 920 mAh
10 u
100 u
<4 u

Aansluitingen
Multifunctionele aansluiting: 	Met USB voor snel software downloaden,
configuratie en batterij opladen.
Headsetconnector:
Standaard 3,5 mm
Talen
Menu- en berichttalen
Arabisch, Chinees (vereenvoudigd),
(20):		Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks,
Hongaars, Italiaans, Nederlands, Noors, Pools,
Portugees (Braziliaans), Russisch, Slowaaks,
Spaans, Tsjechisch, Turks en Zweeds
Telefoonboek
Centraal telefoonboek:
Bedrijfstelefoonboek:
Lokaal telefoonboek:

Onbeperkte invoer
1000 in te voeren nummers
250 in te voeren nummers

Telefonie
Indicatie:		
		
		
		
		
		

• Verlicht scherm
• Trilfunctie
• 14 ringtones
• Urgente ringtone
• 5 piepsignalen
• 3 door de gebruiker in te stellen geluiden

Opslagcapaciteit oproeplijst:	25 oproepen (ontvangen, gebeld en gemist)
met tijdstempel
Spraakcodecs:	Opus Wideband, G.711 A-law (EU),
G.711 u-law (US), G.722, G.729,
G.729A, G.729B en G.729AB
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Lokalisatie en alarm
Lokalisatietypen
(Messenger en Protector):
		
		
		
		
Alarmtypen (Protector):
Ondersteunde versie:
		
		
		
		
Bluetooth
Ondersteunde versie:
Ondersteunde profielen:

IR, LF (Protector)
BLE
Bijbehorend WLAN-toegangspunt
(access point, AP)
Cisco MSE
AiRISTA Flow RTLS

Alarmknop
'Man-down'- en 'no-movement'-alarmen
Akoestisch lokalisatiesignaal (ALS)
Automatisch bellen in geval van alarm

5.0
Headset en handsfree

WLAN
Servicekwaliteit (QoS):
Ondersteunde netwerken:

WMM, op TSPEC gebaseerde CAC
802.11 a/b/g/n/ac (MCS0-7)

Beveiliging
Beveiligingsnorm:
Encryptiemethodes:
Authenticatiemethodes:
		
		
		

802.11i, 802.11w
AES-CCMP, TKIP
• Open
• WPA/WPA2-PSK
• PEAP-MSCHAPv2
• EAP-TLS

Roaming-versterking
		
		

• 802.11r, 802.11k
• Opportunistic Key Caching
• PMKSA caching

Licenties
WH2-L01:		Upgradelicentie Ascom i63 Talker
naar Messenger
WH2-L02: 		Upgradelicentie Ascom i63 Talker naar
Protector (alleen alarmknopfunctionaliteit)
WH2-L03: 		Upgradelicentie Ascom i63 Messenger naar
Protector (alleen alarmknopfunctionaliteit)
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Overzicht
Afmetingen (l × b × h):
Gewicht: 		

