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innovaphone IP241 
Telefon IP z  ko lorowym wyświet laczem i  

dodatkową klawiaturą a l fanumeryczną  

Specyfikacja 

Numer katalogowy: 01-00241-001 

 

 

Obudowa 

Kolorowy wyświetlacz, 320 x 240 Pikseli (3,5’’) 
7 x Programowalne klawisze funkcyjne 
8 x Klawisze partnerskie z wyświetlaczem LED 
Klawiatura alfanumeryczna  
 
Interfejsy 

2 x Gigabit Ethernet: Interfejs RJ45 z „Power 
over Ethernet“ zgodne z 802.3af 

 
Interfejs RJ-45 (DHSG) dla zestawu 
słuchawkowego 
 
Hardware 

Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12 V, 6 W 
Power over Ethernet zgodnie z 802.3af, klasa 2 
Temperatura pracy: 0 °C do +45 °C, 
Temperatura przechowywania: -10 °C do +70 °C 
Wilgotność: 10% do 90% 
(bez kondensacji) 
 
Kodeki głosowe: 

G.711 A-law / µ-law,  
G.722, G.722.2 (AMR-WB) 
G.729A 
VAD (Voice Activity Detection), 
CNG (Comfort Noise Generation), 
Dynamic Jitter Buffering 
Kompensacja echa G.168 
 
Protokoły VoIP 

H.323 wersja 5 
SIP wersja 2, zgodne z RFC 3261 
SIP over UDP, TCP, TLS, SIPS 
RTP, SRTP, RTCP 
 
 

 
 

Funkcje sieciowe 

 
Protokół PPPoE, manualne/automatyczne 
nawiązanie połączenia po Start  
PPTP  do 32 tuneli jednocześnie  
Szyfrowanie MPPE 
NAT, H.323-NAT 
RSTP, IEEE 802.1x 
VLAN-ID (DHCP i LLDP/MED Support) 
NTP Support 
 

Administracja 

• Dostęp zabezpieczony hasłem poprzez 
przeglądarkę, HTTPS 

• Możliwość zapisywania i odczytywania 
danych konfiguracyjnych 

• Automatyczna aktualizacja przez Update-
Serwer 

Cechy charakterystyczne (wyciąg) 
• Interfejs użytkownika w 16 językach, rozszerzalny 

• Międzynarodowy zestaw znaków (UTF-8) 

• Wewnętrzna książka telefoniczna z funkcją 
wyszukiwania i wybierania według nazwy 

• Integracja z bazami danych kompatybilnymi 
z LDAP jako książka telefoniczna 

• Klawisze partnerskie z sygnalizacją 
dostępności i aktywności  

• Funkcje partnerskie do innych central 
telefonicznych za pomocą SIP-Federation 

• Funkcja zapowiedzi, dla upoważnionych 
użytkowników 

• Rejestracja do 6 użytkowników jednocześnie 

• Oddzwanianie w przypadku zajętości,  

oddzwanianie w przypadku braku odpowiedzi  

• Sygnalizacja wiadomości oczekującej  

• Tryb głośnomówiący (funkcja głośnego 
słuchania nie jest dostępna)  

• Czasowa deaktywacja mikrofonu  

• Konferencja trójstronna, również z 
użytkownikami zewnętrznymi  

• Oddzielne logowanie i wylogowanie dla grup 
użytkowników  

• Ogólne lub bezpośrednie przejmowanie 
połączeń do innych użytkowników  

• Blokowanie i odblokowanie za pomocą kodu PIN 

• Przekierowanie: bezwarunkowe, w 
przypadku sygnału zajętości i braku 
odpowiedzi  



 

 

• Parkowanie i odbieranie zaparkowanych 
połączeń  

• Generowanie/rozpoznawanie DTMF  

• Przekazywanie połączenia z konsultacjami 
lub bez  

• Zawieszanie połączenia z muzyką w tle 
(Music-on-Hold) 

• Wyświetlanie nazwy użytkownika  

• Połączenie oczekujące wraz z odpowiednią 
sygnalizacją o użytkowniku dzwoniącym 


