
Telefony bezprzewodowe Alcatel-Lucent IP Touch 310 i 610
 

Telefony Alcatel-Lucent IP Touch 310 i 610 - działające w bezprzewodowej sieci 
lokalnej (WLAN - ang. Wireless Local Area Network) - to wygodne i praktyczne 
rozwiązania, które znakomicie sprawdzają się w każdej fi rmie. Oba modele są 
wyposażone w moduł radiowy zgodny ze standardem IEEE 802.11a/b/g, dzięki 
czemu klienci mogą wybrać rodzaj wdrożenia sieci WiFi w zależności od potrzeb 
w zakresie segmentacji aplikacji, zapobiegania zakłóceniom i gęstości 
rozmieszczenia użytkowników.

Telefon bezprzewodowy Alcatel-Lucent IP Touch 
310 spełnia oczekiwania większości mobilnych 
pracowników biurowych, a model Alcatel-Lucent IP 
Touch 610 jest dodatkowo wyposażony w większy 
głośnik zapewniający wyższą jakość dźwięku oraz 
w funkcję połączeń bezpośrednich („push-to-talk”), 
która usprawnia kontakty między członkami zespołów.

• Obsługa protokołu telefonicznego Alcatel-Lucent 
OmniPCX.

• Zgodność ze standardem łączności radiowej IEEE 
802.11a/b/g.

• Możliwość wykorzystania bezprzewodowej sieci 
lokalnej do przesyłania głosu i danych.

• Wysoka jakość dźwięku dzięki zastosowaniu 
standardowego mechanizmu zapewnienia jakości usług 
(QoS) 802.11 działającego w ramach infrastruktury 
sieci WLAN systemu OmniAccess lub opatentowanego 
serwera SVP (SpectraLink Voice Priority).

• Możliwość płynnego przekazywania połączeń w oparciu 
o infrastrukturę sieci WLAN systemu OmniAccess.

• Bezpośredni dostęp do funkcji wybierania według 
nazwy oraz zestawu głośnomówiącego.

• Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania.
• Obsługa szybkiego konfi gurowania parametrów 

telefonu za pośrednictwem stacji dokowania 
ze złączem USB.

• Ochrona inwestycji w infrastrukturę dzięki zgodności 
ze standardami dotyczącymi sieci radiowych 
(802.11a/b/g) i infrastruktury sieci WLAN.

• Możliwość korzystania z funkcji telefonii korporacyjnej 
na wszystkich stanowiskach pracy, pozwalająca 
zwiększyć wydajność pracy użytkowników 
i przyspieszyć reagowanie.

• Wymienne akumulatory spełniające najsurowsze 
wymagania związane z eksploatacją 
w przedsiębiorstwie.

• Zwiększona trwałość (odporność na wstrząsy i drgania 
oraz działanie płynów i pyłów).

• Możliwość korzystania ze starszych telefonów WLAN 
typu 300 i 600 oraz nowych telefonów typu 310 
i 610 w ramach dotychczasowych infrastruktur 
wyposażonych w serwer SVP.

• Obsługa zabezpieczeń łączności bezprzewodowej: 
dostęp chroniony w sieciach WiFi (WPA i WPA2) 
oraz protokół WEP (Wireless Encryption Protocol).
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PARAMETRY IP TOUCH 310 WLAN IP TOUCH 610 WLAN

PARAMETRY MECHANICZNE

137 x 51 x 23 145 x 51 x 23

Waga (g) 111-137* 111-137*

Rozdzielczość wyświetlacza (piksele) 128 x 96 (monochromatyczny ekran LCD) 128 x 96 (monochromatyczny ekran LCD)

Zestaw głośnomówiący Tak Tak

Podświetlenie Wyświetlacz i przyciski Wyświetlacz i przyciski

Dzwonek wibracyjny Tak Tak

Gniazdo zestawu słuchawkowego Tak Tak

Szary/brązowy/srebrny Grafi towy/srebrny/srebrny

OPROGRAMOWANIE

Standardy sieci bezprzewodowych IEEE 802.11a/b/g IEEE 802.11a/b/g

Zakres częstotliwości radiowych • 2,4-2,4835 GHz („b” i „g”)
• 5,15-5,35 GHz i 5,725-5,825 GHz

(„a” w Ameryce Północnej)
• 5,15-5,35 GHz i 5,47-5,725 GHz

(„a” w Europie)

• 2,4-2,4835 GHz („b” i „g”)
• 5,15-5,35 GHz i 5,725-5,825 GHz

(„a” w Ameryce Północnej)
• 5,15-5,35 GHz i 5,47-5,725 GHz

(„a” w Europie)

Moc wyjściowa nadajnika radiowego • Regulowana za pomocą parametrów konfi guracyjnych
• Maksymalnie 100 mW

• Regulowana za pomocą parametrów konfi guracyjnych
• Maksymalnie 100 mW

Ułatwienia dla serwisu • Narzędzie do analizy technicznej w miejscu instalacji
• Tryb diagnostyczny
• Tryb dziennika systemowego
• Aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem protokołu TFTP

• Narzędzie do analizy technicznej w miejscu instalacji
• Tryb diagnostyczny
• Tryb dziennika systemowego
• Aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem protokołu TFTP

- Jakość usług (QoS) • Tryb serwera SVP
• Funkcje standardowe:

- WMM (EDCA)
- oszczędzanie energii WWM (U-APSD)
- specyfi kacja ruchu (TSPEC)

• Tryb serwera SVP
• Funkcje standardowe:

- WMM (EDCA)
- oszczędzanie energii WWM (U-APSD)
- specyfi kacja ruchu (TSPEC)

Protokoły telefonii • SRP (SpectraLink Radio Protocol)
• Alcatel-Lucent OmniPCX

• SRP (SpectraLink Radio Protocol)
• Alcatel-Lucent OmniPCX

Dzwonki 10 dzwonków wybieranych przez użytkownika,
8-stopniowa regulacja głośności

10 dzwonków wybieranych przez użytkownika,
8-stopniowa regulacja głośności

Kodery-dekodery audio ITU-T G.711 (A i µ-law), G.729AB ITU-T G.711 (A i µ-law), G.729AB

Zabezpieczenia łączności bezprzewodowej Szyfrowanie WEP (40- i 128-bitowe), szyfrowanie WPA/PSK
i WPA2/PSK, mechanizm Cisco FSR

Szyfrowanie WEP, szyfrowanie WPA/PSK i WPA2/PSK,
mechanizm Cisco FSR

Konfi guracja Ręczna lub za pośrednictwem stacji dokującej ze złączem USB Ręczna lub za pośrednictwem stacji dokującej ze złączem USB

Nie Tak

AKUMULATORY

Typ akumulatora • Litowy
• 3 rodzaje: „Standard” (standardowy), „Extended” (wydłużony 

czas pracy) i „Ultra extended” (dodatkowo wydłużony czas pracy)

• Litowy
• 3 rodzaje: „Standard” (standardowy), „Extended” (wydłużony 

czas pracy) i „Ultra extended” (dodatkowo wydłużony czas pracy)

Czas rozmowy • „Standard”: maksymalnie 4 godziny
• „Extended”: maksymalnie 6 godzin
• „Ultra extended”: maksymalnie 8 godzin

• „Standard”: maksymalnie 4 godziny
• „Extended”: maksymalnie 6 godzin
• „Ultra extended”: maksymalnie 8 godzin

Czas gotowości • „Standard”: maksymalnie 80 godzin
• „Extended”: maksymalnie 120 godzin
• „Ultra extended”: maksymalnie 160 godzin

• „Standard”: maksymalnie 80 godzin
• „Extended”: maksymalnie 120 godzin
• „Ultra extended”: maksymalnie 160 godzin

Czas ładowania • „Standard”: 2 godziny
• „Extended”: 3 godziny
• „Ultra extended”: 4 godziny

• „Standard”: 2 godziny
• „Extended”: 3 godziny
• „Ultra extended”: 4 godziny
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Wymiary: wysokość x szerokość x głębokość (mm)

Kolor (panel czołowy/obudowa/przycisk nawigacyjny)

Funkcja połączeń bezpośrednich „push-to-talk”

*Zależnie od telefonu i akumulatora.
>>>
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PARAMETRY (ciąg dalszy) IP TOUCH 310 WLAN IP TOUCH 610 WLAN

ŁADOWARKI

Podstawowa Tak Tak

Podwójna Tak
(w tym stacja dokowania ze złączem USB umożliwiająca
konfi gurowanie telefonu i aktualizację oprogramowania)

Tak
(w tym stacja dokowania ze złączem USB umożliwiająca
konfi gurowanie telefonu i aktualizację oprogramowania)

Poczwórna Tak Tak

FUTERAŁY

Zaczep na pasek Opcja Opcja

Futerał obrotowy z osłoną na przyciski Opcja Opcja

Kabura Opcja Opcja

AKCESORIA

Zestaw słuchawkowy Opcja, gniazdo 2,5 mm Opcja, gniazdo 2,5 mm

Pasek na szyję Opcja Opcja

JĘZYKI

Angielski, holenderski, francuski, niemiecki,
hiszpański, portugalski, włoski

Angielski, holenderski, francuski, niemiecki,
hiszpański, portugalski, włoski

WARUNKI PRACY I ATESTY

• Temperatura pracy: 0-45°C
• Klasa ochronności obudowy: IP53
• Odporność na wstrząsy: MIL 810F, procedura IV 516.5

(próby upadkowe)
• Klasa zgodności elektromagnetycznej: ETS 301 489-1

(urządzenia przenośne)

• Temperatura pracy: 0-45°C
• Klasa ochronności obudowy: IP53
• Odporność na wstrząsy: MIL 810F, procedura IV 516.5

(próby upadkowe)
• Klasa zgodności elektromagnetycznej: ETS 301 489-1

(urządzenia przenośne)
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