
Ascom d43

Ascom d63. Ehkä maailman kovimmassa 
käytössä oleva puhelin.

Laajakaistainen ääni — Ascom d63:n etu

Ascom d63 ‑puhelin käyttää 50 Hz:n – 7000 Hz:n laajakaistaa, 
mikä takaa erinomaisen äänenlaadun perinteisiin puhelimiin 
verrattuna. Lisäksi puhelin sopii yhteen vanhojen tekniikoiden 
kanssa, joten hyvästä äänenlaadusta voi nauttia myös tavallisiin 
puhelimiin soitettaessa. Ascom d63 — laatua, jonka kuulee.

Helppo integrointi ja älykäs viestintä

Ascom d63 on suunniteltu integroitumaan saumattomasti 
kolmannen osapuolen järjestelmien* kanssa. Tämä on Ascom 
Unite ‑ohjelmiston ansiota. Se mahdollistaa kaksisuuntaiset 
tekstiviestit ja interaktiivisen viestinnän suoraan puhelimien 
kanssa. Ascom Uniten voi konfiguroida suodattamaan, 
lajittelemaan ja priorisoimaan hälytykset, jotka esitetään Ascom 
d63 ‑puhelimen kirkkaalla ja selkeällä värinäytöllä.

Henkilöturvahälytykset

Ascom d63 on paljon enemmän kuin pelkkä puhelin. Siinä on 
myös hälytyspainike, jota voi käyttää henkilöturvahälytysten 
lähettämiseen. DECT‑paikannustoiminnon ansiosta työtoverit 
saavat tiedon puhelimen sijainnista, mikä tekee Ascom d63 
‑puhelimesta erinomaisen valinnan yksin työskenteleville. 
Infrapunatoiminto mahdollistaa paikannuksen huoneen 
tarkkuudella.

Ascom d63

Ascom d63:

• Laajakaistainen ääni

• Interaktiiviset viestit

• Priorisoidut ja värikoodatut viestit

• DECT Security (salaus)

• Keskitetty hallinta

• Helppo rekisteröinti

• Jaettu puhelin

• Bluetooth

• Hälytyspainike

• DECT‑paikannus

• Infrapunapai‑ 
kannus

* Yhteensopivat työnkulut, käyttöliittymät ja viestityypit on määritelty Uniten tuotetiedoissa, 
ja niitä koskevat tietyt rajoitukset. Kaikkia konfiguraatioita ei välttämättä ole saatavana 
kaikissa maissa, joissa d63‑puhelimia myydään.

Laatua, jonka 
kuulee.
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ASCOM d63 ‑PUHELIMEN OMINAISUUDET LYHYESTI

• Laajakaistainen ääni

• Keskitetty hallinta

• Helppo rekisteröinti

• Interaktiiviset viestit

• Puhelujen ja viestien priorisointi

• Jaettu puhelin

• Pikayhteys (PTT)

• Hälytyspainike

• Yhteensopivuus graafisten viestien kanssa

• 18 kielivaihtoehtoa + yksi ladattava

• Käyttäjä‑ ja järjestelmäprofiilit

• DECT‑ ja infrapunapaikannus

• Bluetooth

• Dynaaminen teho

• Värikoodatut viestit

• Viestien näyttö ylösalaisin

• Esiohjelmoidut viestit

• Jopa 5 hätänumeroa

ASCOM d63 ‑PUHELIMEN TEKNISET TIEDOT

Mitat 137 x 52 x 21,5 mm. 
Paino (sis. laturin ja klipsin) 113 g.
Näyttö 31 x 41 (2,0 tuumaa), TFT.
Värit
MUSTA: Talker, Messenger, Protector
VALKOINEN: Messenger

Ääni
Soittoääni: 8 voimakkuutta.
Korvakuuloke: 8 voimakkuutta 3 dB:n välein.
Soittoäänen enimmäisvoimakkuus: 88 dBA @ 10 cm.
Kaiutin: kaksisuuntainen DSP‑kaiutin.

Puhelinluettelo
Keskitetty puhelinluettelo: rajaton määrä 
muistipaikkoja.
Organisaation puhelinluettelo: 1000 muistipaikkaa. 
Paikallinen puhelinluettelo: 250 muistipaikkaa. 
Yhteystiedoille valittavissa yksilölliset soittoäänet.

Käyttöliittymä
Suuri resoluutio, TFT‑värinäyttö, 262 000 väriä,  
240 x 320 pikseliä, taustavalaistu LCD. 
Merkkiääni: saapuva puhelu/viesti.
Värinä: saapuva puhelu/viesti.
Näppäimet ja painikkeet: 3 toimintonäppäintä, 
5‑suuntainen navigointinäppäin, puhelun aloitus‑ 
ja lopetus‑ sekä päälle/pois‑painike samassa, 
numeronäppäimet, äänettömän toiminnan painike, 
äänenvoimakkuuden säätöpainike, hälytys‑/
monitoimipainike, hiljennyspainike.

Puhelut
Ilmoitukset: 15 esiasetettua soittoääntä + 10 
valinnaista soittoääntä, värinä. 
Puheluun vastaaminen: näppäin tai automaattinen 
vastaus. 
Puhelulistan kapasiteetti: 25 vastattua, soitettua 
tai vastaamatonta aikamerkittyä puhelua. 
Hätänumerot: jopa 5 konfiguroitavaa hätänumeroa, 
valittavissa näppäinlukkoa avaamatta.

Tietoturva ja salaus
Täyttää DECT Forumin määrittelemät DECT Security 
EN300 444 feature N35 ‑vaatimukset.

Kielet
18 kielivaihtoehtoa: tšekki, tanska, hollanti, englanti, 
suomi, ranska, saksa, kreikka, unkari, italia, norja, 
puola, portugali (Brasilia), venäjä, slovakki, espanja, 
ruotsi ja turkki + 1 ladattava.

Viestit 
Tallennuskapasiteetti: jopa 20 000 merkkiä,  
30 vastaanotettua/lähetettyä viestiä. Puhelimesta 
toiseen lähetettyjen viestien pituus on 160 merkkiä. 
Hälytystason mukaiset ja räätälöitävät äänimerkit.
Esiohjelmoidut viestit (esiasetetut tai 
henkilökohtaiset).

Bluetooth
Handsfree‑yhteensopiva. Katso testattujen 
kuulokkeiden tiedot tuotetiedoista. 

Radio
DECT‑protokollan tunnistus: US DECT‑ ja EU 
DECT ‑protokollien automaattinen tunnistus ja 
konfigurointi alkuperäisen rekisteröinnin aikana.
Taajuusalue: EU (1880–1900 MHz), USA (1920–
1930 MHz), L A (1910–1930 MHz), BR (1910– 
1920 MHz), muut (1900–1920 MHz).
Modulaatio: GFSK.
Kanavaväli: 1,728 MHz.
Antenni: sisäinen. Herkkyys: ‑93 dBm.
Säteilyteho: EU 250 mW, USA 100 mW.

Ympäristö
Käyttölämpötila: 0 – +40 °C.
Säilytyslämpötila1: ‑20 – +60 °C.
Kotelointiluokka: IP44, IEC EN60529.
Sähkömagneettisen kentän sieto: 3V/m  
EN61000‑4‑3.
ESD‑sieto: 4 kV kosketuspurkaus,
8 kV ilmapurkaus (EN61000‑4‑2).
Pudotustesti, vakiotuote: IEC 60068‑2‑32, 
menetelmä 1, pudotettu 12 kertaa 1 metrin 
korkeudesta. 
Ascom hyväksyy 12 pudotusta 1,5 metristä.

Akku
Tyyppi: litiumpolymeeri. 
Puheaika: 20 h.
Valmiusaika: 240 h ilman näytönsäästäjää.
Latausaika: < 4 h. 
Lataussyklit: > 80 % kapasiteetista jäljellä  
400 täyden lataussyklin jälkeen

Paikannus
DECT‑ ja infrapunapaikannus.

Liitännät
Monitoimiliitäntä akun lataamista sekä ohjelmiston 
päivitystä ja konfigurointia varten. 
3,5 mm:n vakioliitäntä kuulokkeille.

Vaatimustenmukaisuus
Täyttää EU:n, USA:n, Kanadan ja Australian 
standardit – katso tuotetiedot.

Lisävarusteet
Katso luettelo.

1 Litiumpolymeeriakkujen varastointi korkeassa lämpötilassa voi pienentää niiden kapasiteettia merkittävästi ja pysyvästi.

ASCOM d63 ‑PUHELINMALLIEN VERTAILU

Ascom d63 Talker Ascom d63 Messenger Ascom d63 Protector

Keskitetty hallinta

Bluetooth

Edistyksellinen viestintä

DECT‑paikannus

Infrapunapaikannus

Hälytyspainike

0
10

0
8‑

0
2 

FI
 ©

 A
sc

om
 2

0
16

. K
ai

kk
i o

ik
eu

de
t p

id
ät

et
ää

n.


