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Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath

Vedle systémových telefonů HiPath nabízí Siemens i bezšňůrové telefony, které lze provozovat 
ve spolupráci se systémem HiPath.

Tyto bezšňůrové telefony umožňují neustálou dosažitelnost uživatelů v areálu firmy.



Systém Gigaset S310isdn 
professional

Systém Gigaset S310isdn professional je 
založen na standardech DECT/GAP a lze ho 
připojit k S0 rozhraní následujících HiPath 
systémů:

● HiPath 3000 V5.0, V6.0, V7
● HiPath 4000 V.2.0, V3.0, V4

Gigaset S310isdn professional je navržen 
pro montáž na zeď.

Systémové funkce
● Připojení k S0 rozhraní HiPath systémů

● Přihlásit lze až 6 přenosných částí. 

● Vícenásobné přihlášení přenosné části 
až ke čtyřem systémům

Funkce s více přenosnými částmi
● Čtyři současná volání (2 externí a 2 

interní) 

● Předání externího hovoru jiné přenosné 
části

● Skupinové vyzvánění

● Konference

● Přenos telefonního seznamu mezi pře-
nosnými částmi

Další
● Vyzvánění na přenosné části

● Dosah
– Ve volném prostranství: až 300 m 

V budovách: až 50 m

● Rozměry (délka/šířka/výška)
110 x 122 x 72 mm

● Barva: tmavě modrá

● Síťový napáječ pro základnovou stanici

Přenosná část Gigaset S3 
professional

Gigaset S3 professional je elegantní bez-
šňůrová přenosná část podle digitálního 
standardu DECT/GAP s vynikající kvalitou 
zvuku, jakož i exkluzivním designem. Roz-
sah funkcí je srovnatelný s funkcemi šňůro-
vého systémového telefonu.

Vybavení
● Vhodná pro HPS (HiPath Positioning 

System)

● Podsvícená číslicová tlačítka včetně na-
vigační oblasti
– tlačítko pro hlasité telefonování
– tlačítko MWI
– 4-cestné navigační tlačítko
– blokování tlačítek zap/vyp
– volně programovatelné displejové 

tlačítko 

● Podsvícený grafický displej
– 19 jazyků pro zobrazení na displeji

● Zobrazení na displeji v klidovém stavu

● Správce souborů (Media-Pool)
– monofonní vyzváněcí tóny
– polyfonní melodie
– obrázky pro spořič displeje

● Telefonní seznam
– až 250 záznamů pro všechny sezna-

my
– zkrácená volba
– správa prostřednictvím PC
– ukládání/stahování údajů telefonního 

seznamu
– přístup k:

telefonní databázi LDAP (HiPath 
Cordless Office)
HiPath Manager (HiPath Cordless 
Enterprise) 

● Signalizace zpráv

● Signalizace volání
– optická/akustická signalizace volání
– zobrazení telefonního čísla popř. jmé-

na
– rozlišení interních, externích volání
– vyzváněcí tóny a melodie (na přenos-

né části)
3 vyzváněcí tóny 
7 standardních melodií
23 polyfonních melodií 

– VIP signalizace pro interní a externí 
volání

● Zablokování přenosné části pomocí 
čtyřmístného kódu (PINu) 

● Přípojka pro náhlavní soupravu
– šňůrová: 2,5 mm konektor
– bezšňůrová: Bluetooth

● PC rozhraní
– bezšňůrové: Bluetooth 

● PC aplikace
– synchronizace telefonního seznamu
– stahování spořičů displeje, fota vola-

jícího

Mobilita
● Funkcionalita v radiové oblasti

– dosažitelnost osob (roaming)
– bezproblémové předání hovoru mezi 

radiovými buňkami (handover) 
– zobrazení na displeji při opuštění 

radiové sítě

● Bezpečnost 
– zašifrovaný přenos hlasu
– zabezpečené přihlášení k systému

● Vícenásobné přihlášení k systémům 
DECT 
– možnost přihlášení až ke 4 systé-

mům DECT současně

Telefonní funkce 
● Příjem/odmítnutí volání (HiPath Cordless 

Office) 

● Rychlý přístup k funkcím a telefonním 
číslům pomocí programovatelných 
tlačítek

● Manuální opakování volby dvaceti na-
posledy volených telefonních čísel

● Automatické opakování volby, až 10 
automatických pokusů o volbu

● Plně duplexní hlasité telefonování

● Zkrácená volba v systému, centrální a 
individuální 

● Seznam zkrácené volby Call by Call pře-
nosné části

● Přímé oslovení (pouze HiPath Cordless 
Enterprise)



Technické údaje

Přenosná část

● Šifrování/dešifrování podle standardu 
DECT

● Napájení 2x NiMH AAA  800 mAh

● Provozní doba
– doba pohotovosti > 180 hodin
– doba hovoru > 9 hodin
– doba nabíjení asi 3 hodiny

Hmotnost

● Přenosná část vč. akumulátorů asi 120 g

Barva

● Černá

Rozměry (délka/šířka/výška v mm)

● Přenosná část: 148 x 49 x 27

● Nabíječ: 71 x 66 x 23

Přenosná část Gigaset SL3 
professional

Gigaset SL3 professional je stylová, kom-
paktní, bezšňůrová přenosná část podle di-
gitálního standardu DECT/GAP. Je malá a 
lehká a má vynikající kvalitu zvuku, jakož i 
exkluzivní design. Rozsah funkcí je srovna-
telný s funkcemi šňůrového systémového 
telefonu.

Vybavení
● Vhodná pro HPS (HiPath Positioning 

System)

● Podsvícená číslicová tlačítka včetně na-
vigační oblasti
– tlačítko pro hlasité telefonování
– tlačítko MWI
– 5-cestné navigační tlačítko
– blokování tlačítek zap/vyp
– volně programovatelné displejové 

tlačítko

● Podsvícený grafický displej
– 19 jazyků pro zobrazení na displeji

● Zobrazení na displeji v klidovém stavu 

● Správce souborů (Media-Pool)
– monofonní vyzváněcí tóny
– polyfonní melodie
– obrázky pro spořič displeje

● Telefonní seznam
– až 250 záznamů pro všechny sezna-

my
– zkrácená volba
– správa prostřednictvím PC
– ukládání/stahování údajů telefonního 

seznamu
– přístup k:

telefonní databázi LDAP (HiPath 
Cordless Office)
HiPath Manager (HiPath Cordless 
Enterprise) 

● Signalizace zpráv

● Signalizace volání
– optická/akustická signalizace volání
– zobrazení telefonního čísla popř. jmé-

na
– rozlišení interních, externích volání
– vyzváněcí tóny a melodie (na přenos-

né části)
3 vyzváněcí tóny 
7 standardních melodií 
23 polyfonních melodií 

– vibrační alarm 
– VIP signalizace pro interní a externí 

volání

● Zablokování přenosné části pomocí 
čtyřmístného kódu (PINu) 

● Přípojka pro náhlavní soupravu
– šňůrová: Mini-Lumberg
– bezšňůrová: Bluetooth

● PC rozhraní
– šňůrové: Mini-Lumberg
– bezšňůrové: Bluetooth 

● PC aplikace
– synchronizace telefonního seznamu
– stahování spořičů displeje, fota vola-

jícího

Mobilita
● Funkcionalita v radiové oblasti

– dosažitelnost osob (roaming)
– bezproblémové předání hovoru mezi 

radiovými buňkami (handover) 
– zobrazení na displeji při opuštění 

radiové sítě

● Bezpečnost 
– zašifrovaný přenos hlasu
– zabezpečené přihlášení k systému

● Vícenásobné přihlášení k systémům 
DECT 
– možnost přihlášení až ke 4 systé-

mům DECT současně

Telefonní funkce 
● Příjem/odmítnutí volání (HiPath Cordless 

Office) 

● Rychlý přístup k funkcím a telefonním 
číslům pomocí programovatelných 
tlačítek

● Manuální opakování volby dvaceti na-
posledy volených telefonních čísel

● Automatické opakování volby, až 10 
automatických pokusů o volbu

● Plně duplexní hlasité telefonování

● Zkrácená volba v systému, centrální a 
individuální 

● Seznam zkrácené volby Call by Call pře-
nosné části

● Přímé oslovení (pouze HiPath Cordless 
Enterprise)



Technické údaje

Přenosná část

● Šifrování/dešifrování podle standardu 
DECT

● Napájení 
– akmulátor Lithium-Ionen 700 mAh

● Provozní doba
– doba pohotovost > 200 hodin
– doba hovoru > 10 hodin
– doba nabíjení ca. 3 hodin

Hmotnost

● Přenosná část vč. akumulátorů asi 110 g

Barva

● Černá

Rozměry (délka/šířka/výška v mm)

● Přenosná část: 114 × 46 × 22

● Nabíječ: 67 x 67 x 21

Přenosná část Gigaset M2 
professional

Bezšňůrová přenosná část Gigaset M2 pro-
fessional je vhodná pro použití v náročném 
prostředí, kde je telefon vystaven podmín-
kám, jako je např. vlhkost, stříkající voda, 
nečistoty, prach, nárazy nebo vysoké hladi-
ny hluku. Takové podmínky existují napří-
klad:

● v průmyslových prostředích
● v přístavištích/na letištích
● v nemocnicích
● v dopravních a logistických podnicích

Vybavení 
● kryt s třídou ochrany IP 65
● nárazuvzdorný, bezpečnostní kryt
● bezsilikonový povrch 
● robustní příchytka pro nošení přenosné 

části
● odolnost proti rušení podle EN 50082-2
● provozní teplota -10 °C až +55 °C
● akustika hovoru, přizpůsobená průmys-

lovému prostředí, s pětistupňovým 
nastavením hlasitosti

● paměťová karta
● tlačítko tísňového volání
● podsvícená číslicová tlačítka
● vhodný pro HPS
● podsvícený grafický displej
● přípojka pro náhlavní soupravu

Funkce
● zvýšení mobility zaměstnanců
● seznam ztracených termínů
● vynikající kvalita hlasu
● komfortní ovládání
● upozornění na novou zprávu
● možnost nabíjení ve vypnutém stavu
● nápověda menu 
● signalizace volání VIP
● PC rozhraní
● telefonní seznam
● nastavitelný budík
● správce souborů (Media-Pool)
● nastavitelné melodie vyzvánění
● nastavitelné tóny a signály
● funkce kalendáře



Přenosná část Gigaset M2 
Ex professional

● Všechny funkce jako Gigaset M2 
professional 

● Vhodný pro použití v prostředí s nebez-
pečím výbuchu - zóna 1

● Přípojka náhlavní soupravy Ex jen pro-
střednictvím Bluetooth

Technické údaje

Přenosná část

Šifrování/dešifrování podle standardu 
DECT 

Rozsah

Ve volném prostranství: až 300 m
V budovách: až 50 m

Doby provozu

Doba pohotovosti > 200 hodin
Doba hovoru > 10 hodin

Rozměry (délka/šířka/výška v mm)

Přenosná část: 167 × 56 × 35

Hmotnost

Přenosná část včetně akumulátorů 
asi 176 g

Barva

Černá

Nabíječ Gigaset 

Doba nabíjení : < 6 hodin
Rozměry (délka/šířka/výška v mm):
99 x 78 x 46
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Informace v tomto dokumentu obsahují pouze 
obecné popisy popř. funkce, které se při konkrétním 
použití ne vždy shodují v uvedené formě nebo které 
se mohou z důvodu dalšího vývoje produktů změnit. 
Požadované funkce jsou závazné pouze tehdy, jsou-
li výslovně dohodnuty ve smlouvě. Dodací možnosti 
a technické změny vyhrazeny. 
Použité značky jsou vlastnictvím Siemens Enter-
prise Communications GmbH & Co. KG nebo jejich 
příslušných majitelů.

Přehled funkcí

Vlastnosti Gigaset S3 
professional

Gigaset SL3 
professional

Gigaset M2 
professional

Registrace Ex pro nebezpečné plyny
Označení Ex II 2G EEx ib IIC T4

— — M2 Ex prof.

Třída ochrany krytu — — IP 65

Odolnost proti rušení podle EN 50082-2 — — X

Provozní teplota +5 °C až +45 °C +5 °C až +45 °C -10 °C až +55 °C

Podsvícený displej 128 x 160 pixelů
65k barev

128 x 128 pixelů
64k barev

128 x 160 pixelů
64k barev

Jazyky pro zobrazení na displeji 19 19 19

Podsvícená číslicová tlačítka včetně navigační oblasti X X X

Navigační tlačítko 4-cestné 5-cestné s center-
trálním kliknutím

4-cestné

Tlačítko pro hlasité telefonování X X X

Tlačítko MWI X X X

Individuálně programovatelná tlačítka X X X

Vyzváněcí tóny a melodie 3 tóny vyzvánění
7 standardních melodií
23 polyfonních melodií

3 tóny vyzvánění
7 standardních melodií
23 polyfonních melodií

3 tóny vyzvánění
10 standardních melodií
20 polyfonních melodií

Záznamy telefonního seznamu ca. 250 ca. 250 ca. 250

Přípojka pro náhlavní soupravu šnůrová: 
konektor 2,5 mm 

bezšňůrová: Bluetooth

šnůrová: 
Mini-Lumberg

bezšňůrová: Bluetooth

šňůrová: 
Mini-Lumberg

bezšňůrová: Bluetooth

PC rozhraní bezšňůrové: Bluetooth šňůrové: 
Mini-Lumberg

bezšňůrové: Bluetooth

šňůrové: 
Mini-Lumberg

bezšňůrové: Bluetooth

Zablokování přenosné části pomocí čtyřmístného kódu 
(PINu) 

X X X

Napájení 2x NiMH AAA  
800 mAh

akumulátor Li-Ion 
700 mAh

akumulátor Li-Ion 
1000 mAh

Rozměry (délka/šířka/výška v mm) 148 x 49 x 27 114 x 46 x 22 167 × 56 × 35

Hmotnost 120 g ca. 110 g ca. 176 g


