
Ascom d63.  
Misschien wel de hardst  
werkende handset ter wereld.

Breedband audio— 
het voordeel van de Ascom d63
De Ascom d63 is voorzien van ‘breed-
band audio’, een uitgebreide band-
breedte van 50Hz – 7.000Hz die voor 
uitzonderlijk goede geluidskwaliteit 
zorgt en veel verder gaat dan traditio-
nele telefonie. Bovendien is de handset 
compatibel met andere handsets zodat 
ook bij communicatie met conventione-
le apparaten een uitstekende 
geluidskwaliteit gewaarborgd is. De 
Ascom d63 — spraakkwaliteit waar u 
meer van gaat horen.

Eenvoudige integratie voor  
intelligentere messaging  
De Ascom d63 is ontworpen voor naad-
loze integratie met systemen van der-
den*. Dit is mogelijk dankzij Ascom’s 
Unite platform, dat interactieve messa-
ging mogelijk maakt, rechtstreeks
op de handset. Ascom Unite kan ook zo 
geconfigureerd worden dat hij alarmen 
filtert, sorteert en prioriteiten toekent 

— en vervolgens zorgt dat ze worden 
weergegeven op het heldere, goed le-
esbare kleurenscherm van de Ascom 
d63.

Persoonlijke alarmen
De Ascom d63 is meer dan een handset 
voor telefonie en erichten. Hij is ook uit-
gerust met een alarmknop die gebruikt/
geconfigureerd kan worden om een 
noodsignaal af te geven. DECT-lokalisa-
tiefunctie houdt dat in de locatie van de 
handset wordt doorgegeven aan colle-
ga’s, waardoor de Ascom d63 zeer
geschikt is voor mensen die alleen wer-
ken. Infraroodlokalisatie zorgt voor 
nauwkeurigheid tot op kamerniveau.

 ■ Breedband audio

 ■ Interactieve messaging

 ■ Berichten met prioriteitsaanduiding 
en kleurcode

 ■ DECT-beveiliging (encryptie)

 ■ Gecentraliseerd management

 ■ Eenvoudige registratie

 ■ Shared phone

 ■ Bluetooth

 ■ Alarmknop

 ■ DECT-lokalisatie

 ■ IR-lokalisatie

Spraakmakende
spraakkwaliteit



• Breedband audio
• Gecentraliseerd management
• Eenvoudige registratie
• Interactieve berichtenuitwisseling
• Afhandeling van oproepen en berichten
   naar prioriteit
• Shared phone

• Push-to-talk (PTT)
• Alarmdrukknop
• Ondersteuning van grafische berichten
• 18 talen + 1 downloadbare taal
• Gebruikers- en systeemprofiel
• DECT- en IR-lokalisatie

• Bluetooth
• Dynamisch uitgangsvermogen
• Berichten met kleurcodering
• Berichten op de kop weergeven
• Voorgeprogrammeerde berichten
• Max. 5 noodnummers

Afmetingen: 137 x 52 x 21,5 mm.
Gewicht: (incl. batterij & clip) 113 g.
Display: 31 x 41 (2,0 inch).TFT.
Kleur
ZWART: Talker, Messenger, Protector
WIT: alleen Messenger

AUDIO
Belsignaal: in 8 stappen instelbaar.
Oordopje: instelbaar in 8 stappen van 3dB.
Max. geluidsniveau belsignaal: 88 dBA op 10 cm
Luidspreker: DSP-ondersteunde duplex luidspreker.

TELEFOONBOEK
Centraal telefoonboek: onbeperkt aantal nummers.
Bedrijfstelefoonboek: 1.000 in te voeren nummers.
Lokaal telefoonboek: 250 in te voeren nummers.
Ringtones te selecteren per contactpersoon.

GEBRUIKERSINTERFACE
TFT-kleurenscherm met hoge resolutie, 262K
individuele kleuren. 240 × 320 pixel LCD-verlichting
Indicator: geluidsindicator voor binnenkomende
oproepen/berichten.
Trillen: binnenkomende oproep/bericht.
Knoppen en toetsen: 3 softkeys, vijfzijdige
navigatietoets, opneemtoets, afsluiten en aan/uit op
dezelfde toets, nummertoetsen en volume hoger/
lager, alarm/multifunctieknop, mute-knop.

TELEFONIE
Indicatie: 15 vooraf ingestelde + 10 aanpasbare
ringtones, trilfunctie.
Oproep beantwoorden: knop indrukken of
automatisch beantwoorden.
Opslagcapaciteit oproeplijst: 25 ontvangen,
getoetste en gemiste oproepen, met tijdsaanduiding.
Noodnummers: max. 5 instelbare nummers;
toetsenbord hoeft niet te worden ontgrendeld voor
het intoetsen van het nummer.

BEVEILIGING EN ENCRYPTIE
Volledige ondersteuning van DECT Security EN300
444 kenmerk N35, zoals gespecificeerd door het
DECT forum.

TALEN
18 talen: Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks,
Hongaars, Italiaans, Nederlands, Noors, Pools,
Portugees (Braziliaans), Russisch, Slowaaks, Spaans,
Tsjechisch, Turks en Zweeds + 1 downloadbare taal.

BERICHTEN 
Berichtenopslag: Tot 20.000 tekens, 30 ontvangen/
verzonden berichten. Berichten van handset naar
handset 160 tekens. Pieptonen afhankelijk van
urgentie en aanpasbare pieptonen. Voorgeprogram-
meerde berichten (vooraf ingesteld of persoonlijk).

BLUETOOTH
Ondersteunt handsfree profielen. Zie informatieblad
voor geteste koptelefoons.

RADIO
DECT-protocoldetectie: Automatische detectie en
configuratie voor US DECT en EU DECT bij eerste
registratie.
Frequentiebereik: EU (1880-1900 MHz), US (1920-
1930 MHz), LA (1910-1930 MHz), BR (1910-1920
MHz), overige (1900-1920 MHz).
Modulatie: GFSK.
Kanaalafstand: 1.728 MHz.
Antenne: Integraal. Gevoeligheid: -93 dBm.
Uitgestraald vermogen: EU 250 mW, US 100 mW.

OMGEVING
Bedrijfstemperatuur: 0°C tot +40°C.
Bewaartemperatuur1: -20°C tot +60°C.
Beschermklasse behuizing: IP40, IEC EN60529.
Ongevoeligheid voor elektromagnetische velden:
3V/m EN61000-4-3.
Ongevoeligheid voor ESD: 4 kV contactontlading,
8 kV luchtontlading (EN61000-4-2).
Vrije-valtest, standaardproduct: IEC 60068-2-32,
procedure 1, 12 keer gevallen van 1 meter hoogte.
Ascom tolereert 12 keer vallen van 1,5 meter.

BATTERIJ
Type: Li-polymeer.
Spreektijd: 20 uur.
Stand-bytijd: 240 uur zonder geactiveerde
screensaver.
Oplaadtijd: < 4 uur.
Ontlaad-/laadcycli: >=80% capaciteit over na 400
volledige laad-/ontlaadcycli.

LOCATIE
DECT-lokalisatie en infraroodlokalisatie (IR).

AANSLUITINGEN
Veelzijdige aansluiting voor het opladen van
de batterij, downloaden van software en voor
configuratie. Standaard 3,5 mm koptelefoonaansluiting.

CONFORMITEIT
Conformiteit met Europese, Amerikaanse, Canadese
en Australische normen – zie het informatieblad.

ACCESSOIRES
Zie accessoires sheet.

KENMERKEN VAN DE ASCOM D63 IN ÉÉN OOGOPSLAG 

ASCOM D63 - FUNCTIEVERGELIJKING VARIANTEN

ASCOM D63 TECHNISCHE SPECIFICATIES
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Ascom (Nederland) B.V.
Postbus 40242  
3504 AA Utrecht  
info.nl@ascom.com
T: (030) 240 91 00
ascom.nl

Ascom  d63  Talker Ascom  d63  Messenger Ascom  d63  Protector

Gecentraliseerd beheer

Bluetooth

Geavanceerde berichtenfunctie

DECT-lokalisatie

IR-lokalisatie

Alarmdrukknop

1. Het bewaren van Li-polymeer batterijen bij hoge temperaturen kan de capaciteit 
snel en permanent verminderen.

*Ondersteunde werkstromen, interfaces en berichttypen zijn gespecificeerd en, onder
voorbehoud van beperkingen, beschreven in de Unite productdocumentatie. Wellicht
zijn niet alle configuraties beschikbaar in alle landen waar de d63 wordt verkocht.                


