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Vogtec D379H on helppokäyttöinen ja laadukas
3G-pöytäpuhelin, joka toimii 2G- ja 3G-matkapuhelinverkoissa ilman datasopimusta. D379H on
ulkoisesti kuten perinteinen pöytäpuhelin, mutta on varustettu SIM-korttipaikalla ja toimii mobiilitekniikalla. Näin laitteeseen on saatu yhdistettyä pöytäpuhelimen ylivoimainen ergonomia
sekä nykyaikainen langaton puhelintekniikka.
Monipuolinen lankapuhelimen korvaaja
Vogtec D379H mahdollistaa kiinteän puhelinlaitteen säilyttämisen yrityksissä sekä kotitalouksissa. Vanhasta puhelinverkon puhelinnumerosta ei tarvitse luopua, vaan se voidaan siirtää puhelimeen asennettavaan
SIM-korttiin. 3G pöytäpuhelimella saavutetaan myös kustannussäästöä
kuukausimaksuissa sekä soitetuissa puheluissa, koska soitot matkapuhelimiin ovat edullisia.

Helppokäyttöinen pöytäpuhelin senioreille
Vogtec D379H soveltuu erityisen hyvin senioreille, jotka ovat tottuneet
perinteisen pöytäpuhelimeen. Selkeä-ääninen D379H pöytäpuhelin pysyy paikaillaan, ei huku ja on aina latauksessa. Isot ja selkeät näppäimet
ovat helposti luettavissa ja painettavissa. Pikavalintapainikkeet helpottavat soittamista omaisille, ystäville ja palvelunumeroihin.

Mökkipuhelin - myös tunturiin ja saaristoon
Useimmilla ihmisillä on matkapuhelin, mutta mökin erillinen puhelinlaite
on myös tarpeellinen. Hätä- ja onnettomuustilanteissa on elintärkeää,
että apu saadaan kutsuttua paikalle mahdollisimman nopeasti. Kiinteästi asennettu pöytäpuhelin ei katoa tai lakkaa toimimasta laturin ollessa kateissa. Akulla varustettu D379H toimii myös sähkökatkosten
yhteydessä ja mahdollistaa hätäpuhelut jopa ilman SIM-korttia. Vogtec
D379H sopii myös syrjäiseen korpimökkiin tai saaristoon, sillä siinä on
vakiona tehokas antenni, joka voidaan tarvittaessa vaihtaa ulkoiseen
suunta-antenniin. Soveltuu myös väestösuojiin hätäpuhelimeksi!

Yritysten virtuaalivaihteeseen puhelinlaitteeksi
Kaikissa yrityksissä ei ole käytössä erillistä puhelinvaihdetta, vaan vaihdepalvelut on toteutettu virtuaalisesti mobiilitekniikalla. Tällöin perinteisistä puhelinkoneista luovutaan ja yrityksen alaliittymät ovat matkapuhelinliittymiä. Virtuaalivaihdetoteutuksiin Vogtec D379H tarjoaa oivallisen
työpisteratkaisun: D379H on tyylikkäästi suunniteltu yritystason laadukas
pöytäpuhelin, jossa on monipuoliset ominaisuudet: Bluetooth-tuki, headset-liitäntä, soitonsiirrot, pikavalinnat, kaiutinpuhelintoiminto, SMS-tekstiviestituki, muistipaikat, soittohistoria jne.

Shenzhen Vogtec Technology Co.
Vogtec Technology on 2013 perustettu huipputeknologiayritys, jonka
pääkonttori sijaitsee Shenzhenissä, Kiinan Silikoni-laaksossa. Yhtiön on
perustanut tekninen tiimi, joka on erikoistunut suunnitteluun, valmistukseen ja myyntiin, tarjoaten puhelin-, data- ja ohjauspäätelaitteita kaikille
alustoille, kattaen tietoliikenteen älykkäät päätelaitteet (SIP, PSTN, GSM
/ WCDMA / LTE, ARM, WiFi, BT, DECT, NB-IoT). Nykyään liiketoiminta
ulottuu myös pilvialustoille, järjestelmien ohjausalustoille, lohkoketjuihin
sekä IoT-sovelluksiin. Asiakkaina ovat tietoliikenne toimijat sekä suuret
operaattorit, kuten British Telecom, Orange ja Telefonica.

Tekniset tiedot:
• Taajuusalueet:
- 3G/WCDMA: 900/2100MHz
- 2G/GSM: 850/900/1800/1900MHz
• Standard SIM-korttipaikka (iso)
• Handsfree-kaiutinpuhelintoiminto
• Irroitettava luuri (RJ-11)
• Headset-liitäntä (3.5mm)
• Bluetooth-tuki (kuulokkeet)
• Vaihdettava 5dBi GSM-antenni TNC-liittimellä
• SMS-tekstiviestituki
• PIN-koodikyselytuki
• 5x pikavalintapainiketta
• LCD-näyttö taustavalolla
• Mute-näppäin (äänetön)
• Puheluhistoria
• Soitonsiirrot
• Uudelleenvalinnat
• Soittavan numeron tunnistus (Caller ID)
• Sisäänrakennettu puhelinluettelo
• Seinäkiinnitysmahdollisuus
• Vaihdettava akku (LiON 3.7VDC @ 1000mAh)
- Valmiusaika akulla 50-60h, puhaaika 2-2.5h
• Virtakytkin (ON/OFF)
• Virtalähde: 5VDC @ 1A (USB Micro B liitin)
• Käyttölämpötila-alue: -10...+45C
• Mitat: 210 x 170 x 45mm
• Paino: 680g
• Sähkönumero: 7418400
• EAN-viivakoodi: 6419532922232
• Valmistettu Kiinassa
• Suomenkielinen käsikirja
• Kielivalinnat: Suomi, Ruotsi, Englanti, Saksa
• Yhteensopiva kaikkien operaattorien kanssa
• Ei vaadi datasopimusta
• Toimii myös prepaid SIM-korteilla
Tuotepakkauksen sisältö: (ei sisällä SIM-korttia)
• 3G-puhelinlaite, antenni, luuri/välijohto
• Akku, seinälaturi USB-kaapelilla, käsikirja
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