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Pracuj mobilnie

Mobilnoć komunikacyjna to zasadniczy warunek powodzenia w dzisiejszym biznesie.
Zwiksza ona wydajnoć pracowników, poniewa niezalenie od tego, gdzie si znajduj,
zawsze mona si z nimi skontaktować. Mobilnoć pozwala take zwikszyć efektywnoć
działania — bezprzewodowa komunikacja oferuje wszystkie zalety tradycyjnych rozwiza
kablowych oraz dodatkowo swobod przemieszczania si. Pozwoli Ci to być na bieco
w kadym miejscu i o kadej porze. Moesz take zwikszyć zadowolenie klientów:
maj oni pewnoć, e w kadej chwili mog si skontaktować z odpowiedni osob.

Mobilna praca ma wiele zalet i powinna
stać si nasz codziennoci. Aby pomóc
w osigniciu tego celu, firma Alcatel
opracowała aparaty Mobile Reflexes.
Alcatel Mobile Reflexes to nowe aparaty
z rodziny profesjonalnych terminali
DECT*. Przeznaczone specjalnie dla
rodowiska biznesowego aparaty Alcatel
Mobile Reflexes zapewniaj wygod,
s łatwe w uyciu i ergonomicznie
zaprojektowane, podobnie jak telefony
komórkowe.
W serii Alcatel Mobile Reflexes dostpne
s trzy terminale, odpowiadajce rónym
potrzebom i oferujce dostp do
wszystkich atrakcyjnych dodatkowych
usług opartych na rozwizaniach firmy

Alcatel (takich jak zarzdzanie wieloma
liniami, wybieranie przez nazw itp.):
• Alcatel Mobile 100 Reflexes.
Zaprojektowany dla pracowników,
którzy podczas pracy czasami
oddalaj si od swojego biurka. Ten
wygodny i praktyczny aparat spełnia
wymagania wikszoci dzisiejszych
firm zwizane z wymogami mobilnoci.
• Alcatel Mobile 200 Reflexes.
Przeznaczony dla osób, które
wikszoć dnia spdzaj poza swoim
miejscem pracy. Ten w duej mierze
autonomiczny, lekki aparat oferuje
pełny zestaw funkcji, midzy innymi
wbudowany sygnał wibrujcy,
podwietlany wywietlacz i klawiatur,
wbudowany głonik…

• Alcatel Mobile 200 Ex
Reflexes. Zapewniajcy
bezpieczne uytkowanie
aparat specjalnie
zaprojektowany
i zatwierdzony do uycia
w obszarach zagroonych
wybuchem (wykonanie Ex).

*DECT: Digital Enhanced Cordless
Telecommunications (Rozszerzona cyfrowa
komunikacja bezprzewodowa).

Seria Alcatel Mobile Reflexes
udostpnia wszystkie zalety
urzdzenia komunikacyjnego
najwyszej klasy, dodajc t
cenn zalet: mobilnoć.
Aby zaoferować maksymaln
wygod i łatwoć obsługi,
dodano pewne funkcje i cechy:

ERGONOMICZNOĆ
W serii aparatów Mobile Reflexes
nalecych do rodziny terminali DECT
wykorzystano dowiadczenie i najnowsze
osignicia z dziedziny telefonii
komórkowej. Aparaty te łcz w sobie
stylowe, nowoczesne wzornictwo oraz
funkcjonalnoć. Nowatorski interfejs
uytkownika umoliwia midzy innymi
prezentowanie informacji za pomoc ikon
oraz tekstu, wywietlanie danych w wielu
oddzielnych obszarach, odpowiadanie na
monity w oknach podrcznych,
uzyskiwanie pomocy o nieznanych
ikonach dziki menu podrcznym
i korzystanie z rozwijanych menu w celu
wywietlania opcji.

Ergonomicznoć:
informacje dotyczce funkcji

DUY WYWIETLACZ
GRAFICZNY
Wszystkie trzy modele z serii Mobile Reflexes
maj due, czytelne wywietlacze, na których
jest widoczny stan aparatu, informujcy
o kadym etapie procesu komunikacyjnego.
Ponadto wywietlacze ułatwiaj zarzdzanie
wieloma połczeniami dziki menu
kontekstowym i mona na nich jednoczenie
wywietlać najczciej uywane funkcje.
Przypominaj one wywietlacze stosowane
w innych czsto uywanych narzdziach
pracy, takich jak telefony komórkowe,
komputery i urzdzenia typu PDA.

WYJ TKOWY
PRZYCISK DRIVEKEY ™
Obsługa aparatu jest bardzo prosta dziki
wyjtkowemu 5-funkcyjnemu przyciskowi
DriveKey ™, który umoliwia wykonywanie
wikszoci czynnoci. Przy uyciu przycisku
DriveKey ™ mona przewijać menu, wybierać
opcje i rozmówców z firmowej lub osobistej
ksiki telefonicznej. Liczne funkcje przycisku
pozwalaj uytkownikowi oszczdzać czas.

Duy wywietlacz graficzny:
menu podrczne

OK
Jedyny w swoim rodzaju przycisk
DriveKe y ™

WBUDOWANY GŁONIK
Kady aparat jest wyposaony we
wbudowany głonik i czuły mikrofon,
co umoliwia prowadzenie głonych
rozmów i włczanie do nich take osób
znajdujcych si w pobliu.

Wbudowany głonik

ZŁ CZE DO ZESTAWU
SŁUCHAWKOWEGO
Złcze do zestawu słuchawkowego pozwala
uywać aparatów Mobile Reflexes razem z
zestawami słuchawkowymi. Jest to wyjtkowo
wana funkcja dla uytkowników, których
praca wymaga cigłego wykorzystywania
obu rk (np. operatorów wózków widłowych).
Złcze do zestawu słuchawkowego

ZESTAWY SŁUCHAWKOWE
Z aparatami Alcatel Mobile Reflexes™
mona uywać trzech zestawów
słuchawkowych.
• Zestaw słuchawkowy ExpressTM. Zestaw
na jedno ucho przeznaczony do uycia
w pomieszczeniach biurowych. Mona
go załoyć na ucho lub zamocować na
głowie za pomoc opaski.
• Zestaw słuchawkowy ProfileTM. Zestaw
na dwoje uszu dla aktywnych
uytkowników, którzy podczas
przemieszczania si lub pracy w głonym
otoczeniu przy wielu równoczesnych
rozmówcach (np. w magazynach lub
supermarketach) potrzebuj stabilnie
mocowanego zestawu.
• Dwikoszczelny zestaw słuchawkowy.
Wygodny zestaw na dwoje uszu do
uytku w szczególnie hałaliwym
otoczeniu (np. na lotniskach, stacjach
kolejowych itp.). Słuchawki zostały tak
zaprojektowane, aby eliminowały
wikszoć hałasów zewntrznych.

Ładowarki

Dla aparatów Alcatel Mobile
Reflexes z rodziny terminali DECT
opracowano szereg ładowarek
i akcesoriów przeznaczonych do
uycia w okrelonych warunkach.

ŁADOWARKI DO
WSZYSTKICH POTRZEB
Uytkownik moe wybrać zgodnie ze
swoimi potrzebami jedn z czterech
ładowarek.
• Ładowarka przewodowa. Prosta, lekka
ładowarka umoliwiajca nawizywanie
i odbieranie połcze podczas
ładowania aparatu.
• Podstawowa ładowarka biurkowa.
Wygodna ładowarka biurkowa do
ładowania aparatu.
• Podwójna ładowarka biurkowa.
Przeznaczona dla uytkowników długo
i czsto korzystajcych z telefonu, ładuje
jednoczenie zawsze gotow do uytku
bateri zapasow oraz bateri znajdujc
si w aparacie. Podwójne ładowarki
mona montować na cianie, pojedynczo
lub szeć koło siebie, odpowiednio za
pomoc opcjonalnego uchwytu
naciennego lub płyty naciennej.

Ładowarka przewodowa

FUTERAŁY OCHRONNE
Baterie mona ładować nawet wtedy, gdy
aparat jest w futerale ochronnym. Solidny
zaczep obrotowy na pasek pozwala
łatwo zdejmować aparat i mocować go
z powrotem po zako czeniu rozmowy.

Podstawowa ładowarka biurkowa

Podwójna ładowarka biurkowa

Dostpne s dwa futerały ochronne:
• Futerał ochronny „Integral office”.
Do uytku w biurze. W pełni
zabezpiecza aparat, pozwala wybierać
numery, korzystać z przycisku DriveKey ™
i wywietlacza oraz prowadzić rozmowy.
• Futerał ochronny „Integral industrial”.
Do uytku w rodowisku przemysłowym
oraz gdy wystpuje ryzyko upuszczenia
aparatu. Futerał oferuje wszystkie funkcje
futerału „Integral office” oraz jest ponadto
wykonany z materiałów antywstrzsowych
i wyposaony w filtry antypyłowe, dziki
czemu chroni aparat przed kurzem
i wstrzsami.

Ładowarka z zestawem
głonomówicym

Futerały ochronne

• Ładowarka biurkowa z zestawem
głonomówicym. Ładuje bateri, a dziki
głonikowi i mikrofonowi moe słuyć jako
wysokiej jakoci zestaw bezprzewodowy.
Zestawy słuchawkowe

Express

Profile

D wikoszczelny

Alcatel Mobile
200 Ex Reflexes™

Specyfikacja techniczna
Wymiary (mm)

126 x 50 x 21

126 x 50 x 21

126 x 50 x 21

Waga (g)

125

110

110

Wywietlacz graficzny 96 x 48 pikseli1

Tak

Tak

Tak

Głonik

Tak

Tak

Tak

Podwietlana klawiatura i wywietlacz

-

Tak

Tak

Wbudowany sygnał wibrujcy

-

Tak

-

Złcze do zestawu słuchawkowego
Kolor
Stosowanie w obszarach zagroonych wybuchem 2
Zaczep na pasek

Tak

Tak

Tak

Niebieski (Cedar blue)

Aluminium

Aluminium

-

-

Tak

Opcjonalnie

Tak (odłczany)

Tak (na futerale ochronnym)

Tak

Tak

Tak

1,88/1,9 GHz

1,88/1,9 GHz

1,88/1,9 GHz

Tak

Tak

Tak

Oprogramowanie
Radio, technologia DECT/GAP 3
Czstotliwoć
Dodatkowe funkcje oferowane przez firm Alcatel
Baterie
Pakiet baterii

NiMH

litowo-jonowy

litowo-jonowy

13/120

15/160

15/160

Bateria zapasowa (min)

150

150

150

Bateria w telefonie (min)

300

150

150

Czas rozmów/gotowoci (godz.)
Czas ładowania

Ładowarki
Przewodowa

Tak

Tak

-

Podstawowa ładowarka biurkowa

Tak

Tak

-

Podwójna ładowarka biurkowa

Tak

Tak

Tak 4

Ładowarka biurkowa z zestawem głonomówicym

Tak

Tak

-

Futerał „Integral office” z obrotowym zaczepem

Tak

Tak

-

Futerał „Integral industrial” z obrotowym zaczepem

Tak

Tak

Tak 6

Express

Tak

Tak

Tak

Profile

Tak

Tak

Tak

D wikoszczelny

Tak

Tak

Tak

Futerały ochronn e 5 (akcesoria)

Zestawy słuchawkowe (akcesoria)

1
2
3
4
5
6

Zawartoć ekranu zaley od uywanego systemu.
EN 50014; EN 50020; ATEX Ex 2 II G EEx ia II CT4.
Generic Access Profile (Profil ogólnego dostpu).
Bateri naley ładować poza obszarami o podwyszonym zagroeniu wybuchem.
Zaleca si stosowanie odpowiednich futerałów ochronnych.
Telefon naley obowizkowo uywać z futerałem ochronnym (z kadym terminalem Mobile 200 Ex Reflexes TM firmy Alcatel jest dostarczany futerał „Integral industrial”).
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