
Dle využití a komfortu obsluhy si můžete vybrat IP telefony:

Základní řada telefonů Grandstream a Gigaset 
vhodné pro jednoduché kancelářské využití, do skladů a podobně.

Telefony Aastra pro kontaktní call centra
robustní a odolné telefony s klasickým ovládáním. 
Vhodné pro call centra (umožňují instalaci modulu ovládání CC agentem) 
a pro intenzivní využívání).

Moderní profesionální telefony Grandstream
nejvyšší řada telefonů s velkým barevným displejem. 
Vhodné pro všechny, kteří vyžadují vytříbený styl a moderní funkce. 
Výhodný poměr cena/výkon.

  KOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ 
platformy VOIPEX

Pro využívání hlasových služeb zajišťuje IPEX veškerá komunikační 
zařízení. Softwarový telefon, stolní IP telefonní přístroje i náhlavní 
soupravy. 

datasheet

Vybraná zařízení nabízíme formou pronájmu (od IPEXu) - dále uvedené ceny 
jsou platné od 1.9.2017. Všechna zařízení můžete zakoupit přes eshop našeho 
autorizovaného partnera PCV Computers, s.r.o. IPEX vám poskytne kupón 
na slevu 5%. Aktuální prodejní cenu získáte v pdf dokumentu proklikem                                             
na rámeček „pouze prodej“ nebo „cena Kč/ měsíc“.

-5%

https://ipex.pcvcomp.cz/


Základní řada telefonů

Telefony Aastra pro kontaktní call centra

Grandstream GXP1625 
                      
2 SIP účty, 2 signalizační LED
3 XML tlačítka
2x RJ-45 port 10/100Mbps, PoE
VOIPEX autokonfigurace
LCD podsvícený displej 132x48 pixelů
konektor náhlavní soupravy
včetně zdroje

Aastra 6731i     
                      
6 SIP účtů
6 + 2 XML/BLF tlačítek s LED indikací
2x RJ-45 port 10/100, PoE
VOIPEX autokonfigurace
LCD podsvícený 3 řádkový displej
náhlavní soupravy místo sluchátka
při nákupu nutné dokoupit zdroj
XML aplikace na ovládání CC

Gigaset C530IP
       
6 SIP účtů, až 6 ruček
bez tlačítek
1x 10/100, bez PoE
bez autokonfigurace
LCD 1.8“ TFT displej
konektor náhlavní soupravy
včetně zdroje a nabíječky pro ručku

Aastra 6737i     
       
9 SIP účtů
12 + 30 XML/BLF tlačítek s LED indikací
2x RJ-45 port 10/100/1000Mbps, PoE
VOIPEX autokonfigurace
LCD podsvícený displej 144x128 pixelů
konektor náhlavní soupravy
při nákupu nutné dokoupit zdroj
XML aplikace na ovládání CC
podpora pro 3 rozšiřující panely M675i

Aastra M675i
       
20 programovatelných LED tlačítek
LCD podsvícený displej 144x128 pixelů
pro Aastra 6737i a 6757i

Zdroj 48V pro Aastra 67xxi

Grandstream GXP1628     

2 SIP účty, 2 signalizační LED
3 XML tlačítka, 8 BLF tlačítek
2x RJ-45 port 10/100/1000Mbps, PoE
VOIPEX autokonfigurace
LCD podsvícený displej 132x48 pixelů
konektor náhlavní soupravy
včetně zdroje

Aastra 6735i     

9 SIP účtů
6 + 20 XML/BLF tlačítek s LED indikací
2x RJ-45 port 10/100/1000Mbps, PoE
VOIPEX autokonfigurace
LCD podsvícený displej 144x75 pixelů
konektor náhlavní soupravy
při nákupu nutné dokoupit zdroj
XML aplikace na ovládání CC
podpora pro 3 rozšiřující panely M675i

pouze prodej

pouze prodej

pouze prodej

100 Kč / měsíc

130 Kč / měsíc

270 Kč / měsíc

270 Kč / měsíc

pouze prodej

základní telefon

referentské pracoviště call centra

základní telefon

základní pracoviště call centra

bezdrátový DECT telefon + základna

manažerské pracoviště call centra rozšiřující panel

Ke všem modelům telefonu je možné připojit náhlavní 
soupravy Jabra 1500, 2300 a 2400 v provedení mono i stereo 
s konektorem QD. Pro Aastra a Grandstream je potřeba použít 
redukci QD – RJ10 a pro Gigaset pak redukci QD – 2.5mm jack.
Pro připojení náhlavních souprav Jabra k počítači je potřeba 
redukce QD-USB. Redukce jsou k dispozici i v prodlouženém 
provedení 2.5m.

https://ipex.pcvcomp.cz/aastra-m675i_d135713.html
https://ipex.pcvcomp.cz/grandstream-gxp1625-voip-telefon-2x-sip-ucet-hd-audio-3-program-tlacitka-switch-2xlan-10-100mbps-poe-_d168258.html
https://ipex.pcvcomp.cz/grandstream-gxp1628-voip-telefon-2x-sip-ucet-hd-audio-3-prog-tl-8-predvoleb-switch-2xlan-1000mbps-poe-_d170631.html
https://ipex.pcvcomp.cz/gigaset-dect-c530-ip_d136419.html
https://ipex.pcvcomp.cz/aastra-6735i_d157593.html
https://ipex.pcvcomp.cz/aastra-6731i-bez-napajece-48v_d139994.htmlcls=stoitems&fulltext=6731i&submit=Hledat
https://ipex.pcvcomp.cz/aastra-6737i_d158026.html
https://ipex.pcvcomp.cz/zdroj-48v-pro-aastra-67xxi_d136258.html


Grandstream GXP2160                       

6 SIP účtů, 6 signalizačních LED dvoubarevných
24 XML + 11 tlačítek
2x RJ-45 port 10/100/1000Mbps, PoE
VOIPEX autokonfigurace
barevný displej TFT 480x272 pixelů
konektor náhlavní soupravy, Bluetooth
včetně zdroje

Moderní profesionální telefony Grandstream  

Grandstream GXP2130          
                      
3 SIP účty, 3 signalizační LED dvoubarevné
4 XML tlačítka, 8 BLF dvoubarevných tlačítek
2x RJ-45 port 10/100/1000Mbps, PoE
VOIPEX autokonfigurace
barevný displej TFT 320x240 pixelů
konektor náhlavní soupravy, Bluetooth
včetně zdroje

Konferenční zařízení 

Grandstream GXP2140          
       
4 SIP účty, 4 signalizační LED dvoubarevné
5 XML + 11 tlačítek
2x RJ-45 port 10/100/1000Mbps, PoE
VOIPEX autokonfigurace
barevný displej TFT 480x272 pixelů
konektor náhlavní soupravy, Bluetooth
včetně zdroje
podpora pro 4 rozšiřující panely 2200EXT

Komunikátor Jabra SPEAK 410 USB       

osobní konferenční komunikátor 
provedení mono 
potlačení šumu 
konektor USB 

Grandstream 2200EXT

20 programovatelných tlačítek s dvoubarevnými LED
2 navigační klávesy
barevný displej 128x384 pixelů
Pro GXP2140 a 2160

pouze prodej

80 Kč / měsíc 150 Kč / měsíc

100 Kč / měsíc250 Kč / měsíc

pracoviště asistentkyreferentský telefon

pracoviště spojovatelky rozšiřující panel+

Logitech HD webcam C930e
       
1920 x 1080 pixel
stereo mikrofon
90 stupňů zorné pole
automatické zaostření
automatická korekce na nízké osvětlení
USB 2.0

HD osobní kamera 
s mikrofonem

pouze prodej

Grandstream GXV3275
                         
6 SIP účtů
Android s přístupem na Google Play
2x RJ-45 port 10/100/1000Mbps, PoE
bez autokonfigurace
barevný dotykový displej TFT 1024x600 pixelů
konektor náhlavní soupravy, Bluetooth
včetně zdroje
interní kamera, USB, miniHDMI
možnost externí kamery 250 Kč / měsíc

video telefonGrandstream GXP2170
                  
6 SIP účtů, 6 signalizačních LED dvoubarevných
5 XML tlačítek, 48 BLF dvoubarevných tlačítek
2x RJ-45 port 10/100/1000Mbps, PoE
VOIPEX autokonfigurace
barevný displej TFT 480x272 pixelů
konektor náhlavní soupravy, Bluetooth
včetně zdroje
podpora pro 4 rozšiřující panely 2200EXT

150 Kč / měsíc

manažerský telefon

https://ipex.pcvcomp.cz/grandstream-gxp2130-ip-phone-3-lines-color-lcd-7-blf-gigabit-port_d135414.html
https://ipex.pcvcomp.cz/jabra-speak-410-usb-ms_d184513.html
https://ipex.pcvcomp.cz/logitech-hd-webcam-c930e-business-1920x1080-stereo-mikrofon_d99709.html
https://ipex.pcvcomp.cz/grandstream-gxp-2140-4-3-bar-displej-4-sip-2x-10-100-1000port-poe-hd-zvuk-bt_d134207.html
https://ipex.pcvcomp.cz/grandstream-gxp-2160-4-3-bar-displej-6x-sip-2x-10-100-100-port-poe-hd-zvuk-konference-bt_d134700.html
https://ipex.pcvcomp.cz/grandstream-gxv3275-ip-video-telefon-s-androidem-poe-wifi-7-dotykove-lcd-mini-hdmi-sd-card-slot-usb-_d143806.html
https://ipex.pcvcomp.cz/grandstream-gxp-2200-ex-rozsiruji-modul-pro-ip-telefony-grandstream-20tlacitek_d93264.html
https://ipex.pcvcomp.cz/grandstream-gxp-2170-4-3-bar-displej-6x-sip-2x-10-100-100-port-poe-hd-zvuk-konference-bt_d188649.html


Náhlavní soupravy pro call centra

Jabra BIZ 1500 Mono QD   
                      
provedení mono
základní potlačení šumu
konektor QD
redukce na USB, RJ10 a 
2.5/ 3.5mm jack k dokoupení
pěnové náušníky

Jabra BIZ 2400 II Mono QD UNC                      

provedení mono
ultra vysoké potlačení šumu
konektor QD
redukce na USB, RJ10 a 
2.5/ 3.5mm jack k dokoupení
koženkové náušníky

Jabra BIZ 2300 Mono QD
          
provedení mono
střední potlačení šumu
konektor QD
redukce na USB, RJ10 a 
2.5/ 3.5mm jack k dokoupení
pěnové náušníky

Plantronics Voyager Legend
       
provedení mono
bluetooth 3.0 připojení
nabíječka

redukce QD-RJ10 pro připojení k tel. Aastra, Grandstream
redukce QD-2.5 nebo 3.5 mm jack pro připojení k tel. Gigaset
redukce QD-USB pro připojení k počítači

Jabra BIZ 2300 Duo QD
                        
provedení duo (stereo)
střední potlačení šumu
konektor QD
redukce na USB, RJ10 a 
2.5/ 3.5mm jack k dokoupení
pěnové náušníky

Jabra BIZ 1500 Duo QD

provedení duo (stereo)
základní potlačení šumu
konektor QD
redukce na USB, RJ10 a 
2.5/ 3.5mm jack k dokoupení
pěnové náušníky

Jabra BIZ 2400 II Duo QD UNC

provedení duo (stereo)
ultra vysoké potlačení šumu
konektor QD
redukce na USB, RJ10 a 
2.5/ 3.5mm jack k dokoupení
koženkové náušníky

standardní sluchátka standardní sluchátka 

profesionální sluchátka

profesionální sluchátka profesionální sluchátka

profesionální sluchátka

Bezdrátová souprava Redukce k soupravám Jabra

pouze prodej

pouze prodej pouze prodej

pouze prodej pouze prodej

pouze prodej pouze prodej

pouze prodej
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https://ipex.pcvcomp.cz/jabra-biz-1500-mono-qd-nc_d210040.html
https://ipex.pcvcomp.cz/jabra-biz-1500-duo-qd-nc_d205625.html
https://ipex.pcvcomp.cz/jabra-biz-2300-mono-qd-nc-fs_d187123.html
https://ipex.pcvcomp.cz/jabra-biz-2300-duo-qd-e-std-nc-fs_d187122.html
https://ipex.pcvcomp.cz/jabra-biz-2400-ii-mono-qd-e-std-nc-fs-3v1_d187114.html
https://ipex.pcvcomp.cz/jabra-biz-2400-ii-duo-qd-e-std-nc-fs-3v1_d187113.html
https://ipex.pcvcomp.cz/plantronics-voyager-legend_d141411.html
https://ipex.pcvcomp.cz/ipex-nahlavky_c22078969.html

