
Ascom i63 VoWiFi
Mobility with Confidence

VoWiFi-ytelse i tre ulike modeller
Nye Ascom i63 er pålitelig, forenkler 
administrasjonen og yter VoWiFi 
kombinert med solid konstruksjon, god 
ergonomi og et flott design. Ascom i63 
VoWiFi er tilgjengelig i tre ulike modeller 
(Talker, Messenger og Protector) og 
leverer enestående roaming- og 
nettverksytelse.

Bluetooth og lokalisering 
Alle modellene støtter Bluetooth slik at 
det er mulig å benytte trådløse headset. 
Protector-modellen er kompatibel 
med IR og LF. Messenger- og Protector-
modellene støtter også Bluetooth  
LE-lokaliseringssystemer, WLAN-
aksesspunkter, Cisco MSE og AiRISTA 
Flow RTLS-lokaliseringssystemer. 

Bygget for å fungere –  
dag inn og dag ut.
Et 920 mAh batteri gir opptil 100 timer 
standby-tid og 10 timer taletid. 
Med solid konstruksjon er den  
støv- og vanntett i henhold til  
IP44-standarden, og kan  
trygt rengjøres med vanlige 
desinfeksjonsmidler.

Enkel å bruke,  
administrere og sikre.
Solid holdbarhet, sentralisert 
administrasjon og trådløse 
oppdateringer (OTA) gir lav 
eierskapskostnad og enkel 
administrasjon. Ulike godkjennings- 
og krypteringsmetoder sørger for 
sikkerhet i bedriftsklassen. 

 ■ Pålitelig VoWiFi-ytelse og  
sømløs roaming

 ■ Brukervennlig

 ■ Enkel enhetsadministrasjon

Et solid håndsett med flott design for pålitelig kommunikasjon  
og koordinering 
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR ASCOM i63

Oversikt
Mål (l × b × h):    137 × 52 × 21 mm
Vekt:    135 g (uten klemme)

Skjerm:    31 × 41 mm (2,0 tommer), TFT-fargeskjerm.
   240 × 320 piksler med hvit LED-bakgrunnslys

Batteri og lading
Type:    Li-polymer 3,7 V; 920 mAh
Taletid:    10 timer
Standby-tid:    100 timer
Ladetid:   under 4 timer

Tilkoblinger
Universaltilkobling:   Med USB for rask nedlasting av programvare, 

konfigurasjon og batterilading.
Kontakt for headset:  Standard 3,5 mm

Språk
Meny- og meldingsspråk  Arabisk, kinesisk (forenklet), tsjekkisk, dansk,
(20):    nederlandsk, engelsk, finsk, fransk, tysk, gresk, 

ungarsk, italiensk, norsk, polsk, portugisisk 
(brasiliansk), russisk, slovakisk, spansk,  
svensk og tyrkisk.

 
Telefonbok
Sentral telefonbok: Ubegrensede oppføringer
Bedriftstelefonbok: 1000 oppføringer
Lokal telefonbok:  250 oppføringer

Telefoni
Indikator   • Opplyst skjerm
   • Vibrasjon
   • 14 ringesignal
   • Kraftig ringesignal
   • 5 pipesignal
   • 3 brukerdefinerte lyder

Lagringskapasitet 25 anrop (innkommende, utgående og tapte) 
for anropsliste:  med tidsstempel

Talekodeker:    Opus Wideband, G.711 A-law (EU),  
G.711 u-law (USA), G.722, G.729, G.729A, 
G.729B og G.729AB

Lokalisering og alarm
Lokaliseringstyper IR, LF (Protector) 
(Messenger og Protector): BLE
   Tilknyttet WLAN-aksesspunkt
   Cisco MSE
   AiRISTA Flow RTLS

Alarmtyper (Protector): 
Støttet versjon:  Trykknappalarm
   Fallalarm og ingen-bevegelse-alarm
   ALS (Acoustic Location Signal)
   Automatisk anrop etter alarm

Bluetooth
Støttet versjon:   5.0
Støttede profiler:  Headset og håndfri 

WLAN
Quality of Service (QoS):  WMM, TSPEC-basert CAC
Støttede nettverk:  802.11 a/b/g/n/ac (MCS0-7)

Sikkerhet
Sikkerhetsstandard:  802.11i, 802.11w
Krypteringsmetoder:  AES-CCMP, TKIP
Godkjenningsmetoder:  • Open
   • WPA/WPA2-PSK
   • PEAP-MSCHAPv2
   • EAP-TLS

Roaming   • 802.11r, 802.11k
   • OKC (Opportunistic Key Caching)
   • PMKSA-bufring

Lisenser
WH2-L01:    Oppgraderingslisens Ascom i63 Talker 

til Messenger

WH2-L02:     Oppgraderingslisens Ascom i63 Talker 
til Protector (kun alarmknapp-funksjon)

WH2-L03:     Oppgraderingslisens Ascom i63 Messenger 
til Protector (kun alarmknapp-funksjon)
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Alf Bjerckes vei 8  
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Norge
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 ■ VoWiFi-ytelse og sømløs roaming for det profesjonelle 
markedet. Støtter fire nettverkssystemer med automatisk og 
manuelt valg. Sømløs roaming er optimalisert med 802.11r, 
802.11K, og OKC (Opportunistic Key Caching)- og PMKSA 
(Pairwise Master Key Identifier)-bufring. 

 ■ Enkel å bruke. Bluetooth-aktivert headset for håndfri bruk. 
Stor, lettlest skjerm og lav vekt (kun 135 g) gjør det 
behagelig å bruke Ascom i63, også på lange skift. 

 ■ Enkel enhetsadministrasjon. Med sentralisert 
administrasjon kan administratorer fjernkonfigurere alle 
innstillinger. Godkjent integrering med ledende PBX- og  
Wi-Fi-tilbydere. 

 ■ Sikkerhet for brukere og kolleger. Ascom i63 Protector 
-modellen har alarmtrykknapp, fallalarm og ingen-
bevegelse-alarm. Protector- og Messenger-modellen 
støtter begge flere metoder for presis enhetslokalisering. 

 ■ Mobilitet du kan stole på. Ascom i63 gjør det enkelt 
å optimalisere arbeidsflyt for økt effektivitet. Funksjoner som 
enestående talekvalitet, brukergrensesnitt på flere språk, 
meldingsfunksjoner og omfattende telefonbokalternativer 
gir enkel tilgang til kolleger, hendelser og 
virksomhetskritisk informasjon.
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