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Üzleti asztali telefonok: ALE DeskPhone 

Bemutatjuk az új ALE DeskPhone-okat, melyeket a digitális korszakra terveztek! Készüljön 
fel a munka jövőjére, és élvezze a sikeres üzleti beszélgetéseket ezekkel a megbízható és 
fenntartható készülékekkel.

Az ALE DeskPhone-ok összekapcsolt 
objektumok: Kiváló 3D hangminőség az 
összes beszélgetéshez, beleértve a 
konferencia és mobilhívásokat is.

Az ALE DeskPhone-okat hibrid munkára 
tervezték: Vezeték nélküli csatlakozási 
lehetőségek a hatékony kommunikációhoz, 
bárhol is legyünk.

Az ALE DeskPhone-ok elegánsak, 
színesek és modulárisak: 
A kommunikációs igényeinek megfelelő 
tartozékok kiválasztásával maximalizálhatjuk 
beszélgetéseinek hatását.

e-Katalógus
ALE DeskPhone-ok
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ALE DeskPhone-ok: Enterprise választék
Élvezze a Symphonic HD hang tisztaságát, mintha mindenki 
ugyanabban a helyiségben beszélgetne
A szuper széles sávú hang tökéletes basszusokat és magas hangokat ad vissza a minőségi 
beszélgetésekhez. A hengeres hangszóró 3D-s hangzást biztosít a csoportos beszélgetéshez egy 
tárgyalóban vagy home office-ban. 3 mikrofon rögzíti a hangot, miközben csillapítja a környező 
zajokat, hogy megóvja a beszélgetések minőségét.

Fokozza a kommunikációs élményt számos tartozékkal
és színes, stílusos kialakítással
Tegye fényesebbé és merészebbé a munkanapokat az elegáns, kompakt kialakítással, beleértve a 
fémkeretet, az állítható fémállványt és a színes textilborítású hangszórót. Adjon hozzá alfabetikus 
billentyűzetet, billentyűmodult és vezeték nélküli kézibeszélőt a hívások jobb kezeléséhez. 
Párosítsa(1) a headset-et a számítógépet és az okostelefont USB és Bluetooth® segítségével, és 
élvezze a kiváló hangminőséget minden beszélgetés során. 

Élvezze a kiváló minőségű, fenntartható kommunikációt
Ezeket a modelleket úgy tervezték, hogy tartósak legyenek: az anyag, a mechanika és az 
elektronika kiváló minőségű. A cserélhető elemek 4 színben vásárolhatók meg. A telefonok a 
beépített indukciós hurok segítségével az amúgy is alacsony fogyasztásukat a csatlakoztatott 
tartozékokhoz és az Ön jelenlétéhez igazítják.

Teljesítsen minden kommunikációs elvárást
Válassza ki a kommunikációs stílusának leginkább megfelelő modellt.
Akár a 100%-os érintőképernyős élményt, akár az érintőképernyővel
és tárcsázóval ellátott modellt, akár a kontextusfüggő billentyűkkel vagy akár a kézibeszélő nélküli 
modellt részesíti előnyben, a kommunikációs élménye kifizetődő lesz . A modelleket a következő 
oldalakon ismertetjük.  

ENTERPRISE DESKPHONE-OK ESSENTIAL DESKPHONE-OK ÖSSZEHASONLÍTÁSSIP DESKPHONE-OK

3D Symphonic HD 
hangminoség

Prémium szövet és 
fém anyagok

Könnyen testreszabható, 
összekapcsolt objektum

4 színben kapható. 
Bármikor cserélheto 
előlap.

(1) Szoftverfrissítést igényel. Az elérhetoségrol érdeklodjön ALE partnerénél.

e-Katalógus 
ALE DeskPhone-ok
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kézibeszélő nélkül

Elegáns és ultra-kompakt kialakítás 
• Kompakt, karcsú forma, 16 cm széles
• Kihangosító üzemmód, USB-C port a headset-hez
• Integrált WLAN 5(1) és Bluetooth modul
• Gigabit Ethernet PC port
• VPN a biztonságos otthoni munkavégzéshez
• Folyamatosan állítható csúszásmentes fém láb

3D Symphonic HD Audio
• Szimfonikus HD hangzás szuper széles sávú hanggal a

kihangosítóból és a fejhallgatóból
• Henger hangszóró színes szövettel
• 3D hangsugárzás
• Hangrögzítés 3 mikrofonnal
• Párosítás(1) számítógéppel és okostelefonnal USB vagy

Bluetooth segítségével

100%-os érintéses navigáció
• 5,5 hüvelykes színes képernyő függőleges elrendezéssel
• Optimalizált hozzáférés az ALE kommunikációs funkcióihoz
• 2x5 kontextuális gomb, 5 programozható gomb
• 2x6 további gomb megjelenítése
• Intuitív érintőképernyős intelligens pad
• Alfabetikus billentyűzet: érintőképernyős kijelző és mechanikus

billentyűzet opció
• Opcionális 2x12 gombos színes kijelző modul(1)

Testreszabható színek

(1) Szoftverfrissítést igényel. Az elérhetőségről érdeklődjön 
ALE partnerénél.

Adatlap letöltése

Egyszerusitett kommunikáció
A minőségi professzionális kommunikációnak szentelt, valódi 
csatlakoztatott eszköz. Ez a modell rendkívül kompakt, és 
kihangosítva vagy headset segítségével is használható. A színek és a 
kijelző testre szabhatóak.

Tiszta kommunikáció
3 mikrofon rögzíti a hangot, miközben tompítja a környező zajokat. A henger 
alakú hangszóró 3 dimenzióban sugározza a hangot, lehetővé téve, hogy egy 
helyiségben többen is részt vegyenek a hívásban.

Azonnali csatlakozás
Az érintőképernyő egyszerű megnyomásával azonnal elérhetők a 
kontaktok. Gyorsan megkereshetők a névjegyzékben lévő 
kontaktok az alfabetikus billentyűzet segítségével, és azonnal 
kapcsolhatók.

100%-os érintési 
élmény

3D hangszóró WLAN/Bluetooth 
modult tartalmaz

Alfabetikus
billentyuzet

opció

-OK ESSENTIAL DESKPHONE-OK ÖSSZEHASONLÍTÁSSIP DESKPHONE-OKe-Katalógus
ALE DeskPhone-ok

https://www.al-enterprise.com/-/media/assets/internet/documents/ALE-deskphones-enterprise-series-datasheet-en.pdf
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ALE-500 DeskPhone

3D Symphonic HD Audio 

Dolgozz bárhonnan
• Opcionális WLAN(1) és Bluetooth modul

Bluetooth 5.0 vezeték nélküli headset-hez
• Opcionális vezeték nélküli kézibeszélő
• 2xUSB-c vezetékes fejhallgatóhoz és tartozékokhoz
• VPN a biztonságos otthoni munkavégzéshez
• Gigabit Ethernet PC port

Adatlap letöltése

100%-os érintési 
élmény 

3D hangszóró WLAN/Bluetooth 
modult tartalmaz

Bluetooth
kézibeszélo

opció

Tiszta kommunikáció
3 mikrofon rögzíti a hangot, miközben tompítja a környező zajokat. A 
henger alakú hangszóró 3 dimenzióban sugározza a hangot, lehetővé téve, 
hogy egy helyiségben többen is részt vegyenek a hívásban.

Kommunikáció mindenhol
Használható egyterű irodákban, tárgyalótermekben vagy otthoni munkában 
biztonságos VPN-kapcsolat és WLAN használatával. Élvezhetjük a 
kiemelkedő hangzást minden virtuális értekezleten a számítógépéhez vagy 
okostelefonhoz párosított kihangosító segítségével.  

Azonnali csatlakozás
Az érintőképernyő egyszerű megnyomásával azonnal elérhetők a 
kontaktok. Gyorsan megkereshetők a névjegyzékben lévő 
kontaktok az alfabetikus billentyűzet segítségével, és azonnal 
kapcsolhatók.  

(1) Szoftverfrissítést igényel. Az elérhetőségről érdeklődjön 
ALE partnerénél.

ENTERPRISE DESKPHONE-OK ESSENTIAL DESKPHONE-OK ÖSSZEHASONLÍTÁSSIP DESKPHONE-OKe-Katalógus
ALE DeskPhone-ok

• Szimfonikus HD hangzás szuper széles sávú hanggal a
kihangosítóból és a fejhallgatóból

• Henger hangszóró színes szövettel
• 3D hangsugárzás
• Hangrögzítés 3 mikrofonnal
• Párosítás(1) számítógéppel és okostelefonnal USB vagy

Bluetooth segítségével

100%-os érintéses navigáció
• 5,5 hüvelykes színes képernyő függőleges elrendezéssel
• Optimalizált hozzáférés az ALE kommunikációs funkcióihoz
• 2x5 érintőgombos kontextuális, 5 programozható gomb
• 2x6 további gomb megjelenítése
• Intuitív érintőképernyős intelligens pad
• Alfabetikus billentyűzet: érintőképernyős kijelző és mechanikus

billentyűzet opció

• Opcionális 2x12 gombos színes kijelző modul(1)

Testreszabható színek

https://www.al-enterprise.com/-/media/assets/internet/documents/ALE-deskphones-enterprise-series-datasheet-en.pdf
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ALE-400 DeskPhone

Nagy, 4,3 hüvelykes érintoképernyő 
• Optimalizált hozzáférés az ALE kommunikációs

funkciókhoz
• 2x5 kontextuális érintőgomb

3 programozható gomb
• Intuitív érintőképernyős intelligens pad
• Opcionális alfabetikus billentyűzet
• Opcionális 2x12 gombos színes kijelző modul(1)

3D Symphonic HD Audio
• Szimfonikus HD hangzás szuper széles sávú

hanggal a kihangosítóból és a fejhallgatóból
• Henger hangszóró színes szövettel
• 3D hangsugárzás
• Hangrögzítés 3 mikrofonnal
• Párosítás(1) számítógéppel és okostelefonnal

USB vagy Bluetooth segítségével

Dolgozz bárhonnan
• Opcionális WLAN(1) és Bluetooth modul Bluetooth 5.0

vezeték nélküli headset-hez
• Opcionális vezeték nélküli kézibeszélő
• 2xUSB-c vezetékes fejhallgatóhoz és tartozékokhoz
• VPN a biztonságos otthoni munkavégzéshez
• Gigabit Ethernet PC port

Testreszabható színek

Adatlap letöltése

Érintokijelzo 3D hangszóró WLAN/Bluetooth 
modult tartalmaz

Vezeték nélküli 
kézibeszélo opció

Azonnali csatlakozás
Az érintőképernyő egyszerű megnyomásával azonnal elérhetők a 
kontaktok. Gyorsan megkereshetők a névjegyzékben lévő 
kontaktok az alfabetikus billentyűzet segítségével, és azonnal 
kapcsolhatók.

Tiszta kommunikáció
3 mikrofon rögzíti a hangot, miközben tompítja a környező zajokat. A 
henger alakú hangszóró 3 dimenzióban sugározza a hangot, lehetővé 
téve, hogy egy helyiségben többen is részt vegyenek a hívásban.

Kommunikáció mindenhol
Használható egyterű irodákban, tárgyalótermekben vagy otthoni munkában 
biztonságos VPN-kapcsolat és WLAN használatával. Élvezhetjük a 
kiemelkedő hangzást minden virtuális értekezleten a számítógépéhez vagy 
okostelefonhoz párosított kihangosító segítségével.

(1) Szoftverfrissítést igényel. Az elérhetőségről érdeklődjön 
ALE partnerénél.

ENTERPRISE DESKPHONE-OK ESSENTIAL DESKPHONE-OK ÖSSZEHASONLÍTÁSSIP DESKPHONE_OKe-Katalógus
ALE DeskPhone-ok

https://www.al-enterprise.com/-/media/assets/internet/documents/ALE-deskphones-enterprise-series-datasheet-en.pdf
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ALE-300 DeskPhone

3D Symphonic HD Audio 
• Szimfonikus HD hangzás szuper széles sávú hanggal a

kihangosítóból és a fejhallgatóból
• Henger hangszóró színes szövettel
• 3D hangsugárzás
• Párosítás(1) számítógéppel és okostelefonnal USB vagy

Bluetooth segítségével

Dolgozz bárhonnan
• Opcionális WLAN(1) és Bluetooth modul

Bluetooth 5.0 vezeték nélküli headset-hez
• 2xUSB-c vezetékes fejhallgatóhoz és

tartozékokhoz
• VPN a biztonságos otthoni munkavégzéshez
• Gigabit Ethernet PC port

Nagy színes kijelző
• 3,5"-os színes képernyo
• Optimalizált hozzáférés az ALE kommunikációs

funkciókhoz
• 2x5 kontextuális gomb kék LED-del
• Intuitív érintőképernyős intelligens pad
• Opcionális alfabetikus billentyűzet
• Opcionális 2x12 gombos színes kijelző modul(1)

Testreszabható színek

Adatlap letöltése

Nagy színes
kijelző 

3D hangszóró Alfabetikus
billentyuzet

opció

Tiszta kommunikáció
A fontos kommunikáció interaktívabbá válik: mindkét kihangosító és a 
kézibeszélő egyaránt szuperszélessávú technológiát kínál. A henger 
alakú hangsáv 3 dimenzióban sugározza a hangot, lehetővé téve, hogy 
egy szobában többen is részt vehessenek a hívásban. 

Kommunikáció mindenhol
Használható egyterű irodákban, tárgyalótermekben vagy otthoni 
munkában biztonságos VPN-kapcsolat és WLAN használatával. 
Élvezhetjük a kiemelkedő hangzást minden virtuális értekezleten a 
számítógépéhez vagy okostelefonhoz párosított kihangosító 
segítségével.

Javítja az ügyfelek elégedettségét
Nagyszámú hívás sikeres kezelhető a nagyméretű kijelzőn a 
kontextusérzékeny billentyűkkel, opcionális alfabetikus billentyűzettel és 
billentyűbővítő modullal.

(1) Szoftverfrissítést igényel. Az elérhetőségről érdeklődjön 
ALE partnerénél.

e-Katalógus
ALE DeskPhone-ok

ENTERPRISE DESKPHONE-OK ESSENTIAL DESKPHONE-OK ÖSSZEHASONLÍTÁSSIP DESKPHONE-OK

WLAN/Bluetooth 
modult tartalmaz

https://www.al-enterprise.com/-/media/assets/internet/documents/ALE-deskphones-enterprise-series-datasheet-en.pdf
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Az Enterprise sorozat tartozékai

ALE-100 - Alfabetikus billentyűzet
A teljes céges névjegyzék kéznél van
Nem kell telefonszámokat megjegyezni, csak kikeresni a vállalati telefonkönyvben a megfelelő 
kontaktot, és azonnal hívható. A nagy gombokkal rendelkező Qwerty billentyűzettel intuitív 
módon léphetünk kapcsolatba az emberekkel, név szerint. Mágnesesen rögzíthető a DeskPhone-
hoz, és USB-C porton keresztül csatlakoztatható a telefon hátuljához.

ALE-108 - WLAN/Bluetooth modul 
Vezeték nélküli kommunikációhoz bármikor
Kommunikáció, ahol csak akarjuk: a telefon WLAN 5-ön keresztül csatlakozik a vállalati hálózathoz 
vagy az internet box-hoz. Párosítsuk egy Bluetooth fejhallgatóval, hogy nehézkes vezeték nélkül 
kommunikálhassunk! A modult egy erre a célra kialakított oldalsó panelbe kell elhelyezni. A WLAN 
funkcióhoz szoftverfrissítésre van szükség. Az elérhetőségről érdeklődjön ALE üzleti partnerénél.

ALE-110 - Fali rögzítőkészlet
A kommunikáció mindig elérhető közelségének biztosítása
Könnyen elérhető a látogatók és a személyzet számára: falra szerelhető. A fali rögzítőkészlet a 
telefonra csavarozható. A mellékelt két csavar biztosítja, hogy a készülék a gyakori használat 
mellett is szilárdan a helyén maradjon.

ALE-120 - Kulcsbővítő modul
Könnyítse meg az ügyfelek és az alkalmazottak kapcsolatát
Ezzel a modullal az összes ügyfélszolgálati vonalat monitorozhatjuk; 24 programozható LED-es 
gombbal. A színes képernyők nagyon könnyen leolvasáshatók. A billentyűk programozása 
elektronikusan történik a könnyű karbantartás érdekében. A modul a telefon USB-C portján 
keresztül csatlakoztatható és táplálható. Az elérhetőségről érdeklődjön ALE üzleti partnerénél.

További tartozékok>

e-Katalógus
ALE DeskPhone-ok

ENTERPRISE DESKPHONE-OK ESSENTIAL DESKPHONE-OK ÖSSZEHASONLÍTÁSSIP DESKPHONE-OK
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Az Enterprise sorozat tartozékai

ALE-140 - Testre szabó készletek
Válasszuk ki a helyiségéhez legjobban illő színt
Akár "Rubin" dinamikus vöröset, akár "Azúrkék" élénk kéket, "Neptun" mélykéket vagy "Factory" 
ipari szürkét szeretnénk, a választás a miénk. A kézibeszélő, a felső panel és a hangszóró színes 
elemei egyszerűen felcsíptethető. Színenként egy készlet áll rendelkezésre. 

ALE-150 - Szuperszélessávú vezetékes kézibeszélő
Magával ragadó beszélgetésekhez 
A szuperszélessávval kompatibilis kézibeszélő használata esetén olyan, mintha a beszélgetőtársak 
ugyanabban a szobában lennének. 
A kézibeszélő áramvonalas kialakítású és kiváló fogású, és a telefon hátoldalán található dedikált 
RJ11-es porton keresztül csatlakoztatható. A vezetékes ALE DeskPhone modellekkel együtt és 
pótalkatrészként kerül forgalomba.

ALE-160 - Vezeték nélküli, széles sávú kézibeszélő készülék
Kommunikáció teljes szabadsággal
A vezeték nélkül kézibeszélőt sokkal természetesebb kézben tartani. 
A nagyobb magánszféra kedvéért átköltözhetünk akár a telefontól 10 méterre lévő helyiségbe, vagy 
állhatunk is a telefonbeszélgetések alatt. Hangerőt változtathatunk, elnémíthatjuk a mikrofont, és 
letehetjük távolról az oldalsó gombok segítségével. A kézibeszélő automatikusan feltöltődik, amikor 
a telefon üresjáratban van. Az ALE-108 modul szükséges hozzá. Akkumulátor mellékelve. 

ALE-161 - Akkumulátor az ALE-160 kézibeszélőhöz
Hosszú vezeték nélküli kommunikációhoz
Ez az újratölthető akkumulátor biztosítja az ALE-160 vezeték nélküli kézibeszélő energiaellátását. A 
3,7 V-os lítium-ionos, 400 mAh kapacitású technológia hosszabb kommunikációs autonómiát 
biztosít.  

<További tartozékok

e-Katalógus
ALE DeskPhone-ok

ENTERPRISE DESKPHONE-OK ESSENTIAL DESKPHONE-OK ÖSSZEHASONLÍTÁSSIP DESKPHONE-OK
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ALE DeskPhone-ok: Essential választék
Élvezzük az interaktívabb beszélgetéseket
Jobb hangminőséggel
Tegyük interaktívabbá a fontos kommunikációt: a kihangosító és a kézibeszélő egyaránt 
széles sávú hangminőséget kínál, továbbfejlesztett visszhangszűréssel. Csatlakoztassunk 
USB-headset-et a kihangosítás nélküli, magánéletbarát beszélgetésekhez.

Hívások egyszerű és gyors kezelése
Optimalizált kontextuális menük használatával
Az ALE telefonrendszer minden szolgáltatása könnyen kezelhető a nagy kijelzőn megjelenő 
kontextuális menük segítségével. Az ügyfélhívások gyorsabban megválaszolhatók és 
átirányíthatók. A 30h modell számos tartozékot kínál, köztük alfabetikus billentyűzetet és 
billentyűmodult, hogy több hívást gyorsabban kezelhessünk.

A kommunikációs élmény áramvonalasítása
Kompakt méretével, két pozícióban állítható állványával, áramvonalas kézibeszélőjével és 
finoman perforált hangszórófedelével a telefon klasszikus és üzleti kategóriájú kialakítású. 
A kontextusfüggő billentyűk, a 4 irányú navigáció és a vezérlőgombok zökkenőmentes és 
kényelmes híváskezelési élményt nyújtanak.

Kommunikáció bármely hálózatról
Hibrid digitális-IP vagy all-IP modellek használatával
A 30h és 20h modellek mind digitális, mind IP-hálózatokkal kompatibilisek. Élvezzük a 
nagyszerű kommunikációs élményt most a digitális hálózatból. Bármikor frissíthető IP-re: 
minden modell IP-képes, és távmunkára is használható.

Szélessávú audio USB-port 
headset-hez

Hozzáférés az összes ALE 
kommunikációs 
szolgáltatáshoz

Kompakt, kényelmes 
kialakítás

Hibrid digitális
és IP kapcsolat

e-Katalógus 
ALE DeskPhone-ok

ENTERPRISE DESKPHONE-OK ESSENTIAL DESKPHONE-OK ÖSSZEHASONLÍTÁSSIP DESKPHONE-OK
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ALE-30h DeskPhone

Digitális és IP rugalmasság
• Hibrid RJ45 port digitális és IP hálózatokhoz
• Távolról táplált digitális csatlakozás
• IP / POE frissítés bármikor
• VPN a biztonságos otthoni munkához*

Tartozékok több hívás kezeléséhez
• Opcionális gomb modul 20 gombbal és színes 

képernyővel
• Opcionális alfabetikus billentyűzet
• Oldalsó USB-A port és hátsó USB-C port a 

fejhallgatóhoz

Nagy, 3,5"-os színes kijelzo
• Optimalizált hozzáférés az ALE kommunikációs funkcióihoz
• 2x5 kontextuális gomb LED-del
• Akár 56 megjeleníthető környezet-érzékeny gomb
• Négyirányú navigáció

Szélessávú hangtisztaság*
• Szélessávú hang – OPUS kompatibilis*
• Szélessávú vezetékes kézibeszélő és 

kihangosító
• Full-duplex hang
• Szélessávú audio headset támogatás

Adatlap letöltése

Nagy színes
kijelző 

Alfabetikus 
billentyűzet 

opció

Gomb bővitő modul 
opció

Kommunikáljon bármilyen hálózatról
Javítsa kommunikációs élményét a telefon színes képernyőjének kontextuális 
gombjainak, USB-fülhallgató- portjának és gomb bővítő moduljának 
segítségével – a digitális hálózaton. Bármikor frissíthet IP-re: Ez a hibrid 
modell IP-hálózaton is működik, és otthon is biztonságosan használható.

Az ügyfél-elégedettség javítása
Nagyszámú ügyfélhívás sikeres kezelése környezet-érzékeny 
billentyűkkel ellátott nagy kijelző, az opcionális alfabetikus billentyuzet 
és a gomb bővítő modul segítségével.

Azonnali csatlakozás
Azonnal elérhetjük a kontaktok egyetlen kontextuális gomb 
megnyomásával. Az alfabetikus billentyűzet segítségével gyorsan 
megkereshetők a névjegyek a céges címtárban, és azonnal 
hívhatók.

* Csak IP-mód

e-Katalógus 
ALE DeskPhone-ok

ENTERPRISE DESKPHONE-OK ESSENTIAL DESKPHONE-OK ÖSSZEHASONÍLTÁSSIP DESKPHONE-OK

https://www.al-enterprise.com/-/media/assets/internet/documents/ale-deskphones-essential-datasheet-en.pdf
https://www.al-enterprise.com/-/media/assets/internet/documents/ale-deskphones-essential-datasheet-en.pdf
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ALE-20h DeskPhone

Digitális és IP rugalmasság 
• Hibrid RJ45 port digitális és IP hálózatokhoz
• Távolról táplált digitális csatlakozás
• IP / POE frissítés bármikor
• VPN a biztonságos otthoni munkához*

Szélessávú hangtisztaság*
• Szélessávú hang – OPUS kompatibilis*
• Szélessávú vezetékes kézibeszélő és

kihangosító
• Full-duplex hang

Hozzáférés az összes ALE kommunikációs 
funkcióhoz
• 2,8 hüvelykes háttérvilágítású kijelző
• 2x3 kontextuális gomb LED-del
• Akár 56 megjeleníthető környezet-érzékeny

kulcs
• Négyirányú navigáció

USB port a fejhallgatóhoz
• RJ9 headset port
• USB-A oldalsó és USB-C hátsó port

Adatlap letöltése

Hattérvilágítású 
kijelző

ALE
navigáció

USB
ports

Kommunikáció bármilyen hálózatról
Javítsa kommunikációs élményét a telefon kontextuális 
menüinek és a 4 irányú navigációnak köszönhetően – digitális hálózatán. 
Bármikor frissíthet IP-re: Ez a hibrid modell IP-hálózaton is működik, és 
otthon is biztonságosan használható.

Könnyű hozzáférés az összes telefonrendszer-
szolgáltatáshoz 
A háttér világítású képernyő 6 kontextuális gombbal, 4 irányú navigációs 
gombokkal és azonnali hozzáféréssel a címtárhoz intuitív felhasználói 
élményt kínál. Az ügyfelek hívásait gyorsan és pontosan lekezelhetjük.

Tartsa szabadon a kezét
Könnyen csatlakoztatjuk az USB-fejhallgatót a kihangosított 
kommunikációhoz. A napi egy óránál tovább telefonálóknak fülhallgató 
használata javasolt.

* Csak IP-mód

e-Katalógus
ALE DeskPhone-ok

ENTERPRISE DESKPHONE-OK ESSENTIAL DESKPHONE-OK ÖSSZEHASONLÍTÁSSIP DESKPHONE-OK

https://www.al-enterprise.com/-/media/assets/internet/documents/ale-deskphones-essential-datasheet-en.pdf
https://www.al-enterprise.com/-/media/assets/internet/documents/ale-deskphones-essential-datasheet-en.pdf
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ALE-20 DeskPhone

Szélessávú hangtisztaság
• Szélessávú hang – OPUS kompatibilis
• Szélessávú vezetékes kézibeszélő és 

kihangosító
• Full-duplex hang

USB port a fejhallgatóhoz
• RJ9 headset port
• USB-A oldalsó és USB-C hátsó port
• Szélessávú vezetékes headset kompatibilis

Hozzáférés az összes ALE kommunikációs 
funkcióhoz

• 2,8 hüvelykes háttérvilágítású kijelző
• 2x3 környezetfüggő gomb LED-del
• Akár 56 megjeleníthető kontextuális gomb
• Négyirányú navigáció

Gigabit Ethernet PC port
• 2x RJ45 port
• Gigabit Ethernet és POE
• ALE központosított 

menedzsment
• 10-912031402

Adatlap letöltése

Háttérvilágítású 
kijelzo 

Szélessávú
hang  

ALE
navigáció 

USB
portok 

Könnyed kommunikáció
Mind a kézibeszélő, mind a kihangosító HD hangzást kínál, ami 
jobb koncentrációt és interakciót tesz lehetővé fontos 
beszélgetések során.

Könnyű hozzáférés az összes telefonrendszer-
szolgáltatáshoz 
A háttér világítású képernyő 6 kontextuális gombbal, 4 irányú navigációs 
gombokkal és azonnali hozzáféréssel a címtárhoz intuitív felhasználói 
élményt kínál. Az ügyfelek hívásait gyorsan és pontosan lekezelhetjük.

Tartsa szabadon a kezét
Könnyen csatlakoztatjuk az USB-fejhallgatót a 
kihangosított kommunikációhoz. A napi egy óránál tovább 
telefonálóknak fülhallgató használata javasolt.

e-Katalógus 
ALE DeskPhone-ok

ENTERPRISE DESKPHONE-OK ESSENTIAL DESKPHONE-OK ÖSSZEHASONLÍTÁSSIP DESKPHONE-OK

https://www.al-enterprise.com/-/media/assets/internet/documents/ale-deskphones-essential-datasheet-en.pdf
https://www.al-enterprise.com/-/media/assets/internet/documents/ale-deskphones-essential-datasheet-en.pdf
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Tartozékok az Essential családhoz

ALE-10 - Alfabetikus billentyűzet 
Megkönnyíti a keresést vállalati címtárban. 
Könnyedén Könnyedén kikereshetjük a címtárból a kontaktokat ezzel a Qwerty 
billentyűzettel. Könnyen a helyére is illeszthető. Az ALE-30h DeskPhone a hátulján található, 
dedikált porton keresztül csatlakoztatható.

EM-200 - Gomb modul
Megkönnyíti az ügyfelek és a kollégák kapcsolatát
Nyomon követhető az összes ügyfélszolgálati vonal egy szempillantás alatt a gomb modullal. 
A színes kijelző jól olvasható.  A több mint 20 gombos képernyőn jobbra és balra 
görgethetünk a képernyő alján található gombokkal. A gombok központilag kezelhetők, így 
egyszerű a beállításuk. A modul az ALE-30h DeskPhone oldalán található, dedikált USB-A 
porton keresztül csatlakoztatható és táplálható.

Fali rögzítőkészlet ALE-20/ALE-20h/ALE-30h-hoz
Gondoskodik arról, hogy a kommunikáció mindig elérhető legyen
A falra szerelhető telefonok könnyű elérhetőséget kínálnak a látogatók és a személyzet 
számára is. A fali rögzítőkészlet a telefonra csavarozható. A konzolon két csavar hely található, 
amelyek biztosítják a egység szilárd rögzítését még gyakori használat esetén is. 

USB headset-ek
A minőségi, kényelmes kommunikációért
ALE headset-ek az egész napos viselethez lettek kifejlesztve: szuperkönnyűek, mégis 
robusztusak, megerosített fémkerettel. Neodímium hangszóróik HD hangminőséget 
kínálnak. A mikrofon fejlett hangszűrést biztosít.

ENTERPRISE DESKPHONE-OK ESSENTIAL DESKPHONE-OK ÖSSZEHASONLÍTÁSSIP DESKPHONE-OK
e-Katalógus 
ALE DeskPhone-ok
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ENTERPRISE DESKPHONE-OK ESSENTIAL DESKPHONE-OK ÖSSZEHASONLÍTÁSSIP DESKPHONE-OK

ALE DeskPhone: SIP alapmodel
Szélessávú hang
Nagy teljesítményű 
visszhang kioltás

SIP szabványnak 
való megfelelés

Kompakt, kényelmes 
kialakítás

Gigabit Ethernet PC port

Élvezze az interaktívabb beszélgetéseket
Javított hangminőséggel
Tegyük interaktívabbá a fontos kommunikációt:
A kihangosító és a kézibeszélő egyaránt szélessávú hangminőséget kínál továbbfejlesztett 
visszhangszűrövél.

Több hívás kezelése mindenhonnan
Ezzel az üzleti szintű SIP eszközzel
A lokális telefonkönyv és a híváselőzmények segítségével azonnal csatlakozhatunk a 
névjegyzékhez. Több alkalmazott is megoszthatja ugyanazt a készüléket több vonal 
használatával. Könnyedén kapcsolatba léphetünk másokkal a beépített 5 irányú 
konferenciahíd segítségével. Az eszköz SIP-szabvány kompatibilis, illetve interoperábilis és 
kompatibilis a Session Border Controller tűzfalakkal.

Egyszerusítsük a kommunikációs élményt
Kompakt méretének, két pozícióban állítható állványának és áramvonalas kézibeszélőjének 
köszönhetően a telefon klasszikus és üzleti kategóriájú kialakítású. A kontextuális gombok, a 
4 irányú navigáció és a vezérlőgombok gördülékeny, kényelmes híváskezelési élményt 
kínálnak.

Mentés a számítógép csatlakoztatásával
Gigabit Ethernet portra 
Csatlakoztassunk egy számítógépét ehhez a modellhez, és mentsünk el egy portot az 
Ethernet-switchen. A telefon Class 1 szintű, alacsony fogyasztást is kínál.

e-katalógus 
ALE DeskPhone-ok
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ALE-2 DeskPhone

Szélessávú hangtisztaság
• Szélessávú hang – OPUS kompatibilis
• Szélessávú vezetékes kézibeszélő és

kihangosító
• RJ9 headset port
• Akusztikus visszhang kioltás
• Full duplex hangszóró

SIP szabványnak megfelelés
• SIP szabványos protokoll
• 3 SIP vonal
• Helyi konferencia 5 résztvevővel
• Titkosított kommunikáció
• Felhőszolgáltatás a telepítéshez

Intuitív navigáció
• 2,8"-os háttérvilágítású kijelző
• 3 kontextuális gomb LED-del és 4

interaktív menügomb
• 1000 hívást tartalmazó lokális

telefonkönyv
• Hívástörténet: 1000 hívás
• Négyirányú navigáció

Kompakt kialakítás
• Állítható láb: 45" és 50"
• Opcionális fali rögzítés

Gigabit Ethernet PC port
• 2 x RJ45 portok
• Gigabit Ethernet és POE

Adatlap letöltése

Szélessávú hang Háttérvilágítású 
kijelző

Lokális telefonkönyv Konferencia híd

Tiszta kommunikáció
Mind a kézibeszélő, mind a kihangosító szélessávú hangot 
kínál a fontos beszélgetések során a jobb fókusz és interakció 
érdekében. 

Egyszerű kommunikáció a SIP használatával
Az ötirányú konferencia, a helyi telefonkönyv és a 3 különálló vonal 
megkönnyíti az összes részleg közötti kommunikációt. A készülék 
kompatibilis az interoperábilis SIP szabvánnyal, és biztonságos 
kommunikációt kínál a távoli dolgozók számára SIP Session Border 
Controller-en keresztül.

Javuló vásárlói elégedettség
A helyi menük és a négyirányú navigáció segítségével egyszerűen és 
gyorsabban kezelhetők a hívások. Sosem kell hívásokat kihagyni az 
1000 bejegyzést tartalmazó híváslista miatt.

e-Katalógus
ALE DeskPhone-ok

ENTERPRISE DESKPHONE-OK ESSENTIAL DESKPHONE-OK ÖSSZEHASONLÍTÁSSIP DESKPHONE-OK

https://www.al-enterprise.com/-/media/assets/internet/documents/ale-2-deskphone-datasheet-en.pdf
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Összehasonlító táblázat
Hogyan válasszunk ALE DeskPhone modelleket

Model ALE-500 
Bluetooth

ALE-500 
Kézibeszélő nélkül

ALE-500 400 
Bluetooth

400 300

Képernyo Méret 5.5” 5.5” 5.5” 4.3” 4.3” 3.5”

Érintő/Színes kijelző • / • • / • • / • • / • • / • - / •

Audio Zajvédo(1)/Mikrofon • / 3 • / 3 • / 3 • / 3 • / 3 - / 1

Szélessávú kézibeszélŐ: vezeték nélküli/vezetékes - / - - / • • / - - / • - / •

Vezeték nélküli  WLAN(1), Bluetooth modul: tartozék/opció • / - • / - - / • • / - - / • - / •

Navigáció Hozzáférés az összes ALE kommunikációs funkcióhoz • • • • •

Kontextuális érintés vagy mechanikus gombok 2x5 2x5 2x5 2x5 2x5 2x5

Programozható gombok 5 5 5 3 3 3

(1) Elérhető szoftverfrissítéssel egy késobbi időpontban. További információért forduljon ALE képviselőjéhez.

ENTERPRISE DESKPHONE-OK ESSENTIAL DESKPHONE-OK ÖSSZEHASONLÍTÁSSIP DESKPHONE-OK

Népszerű

Enterprise

e-Katalógus 
ALE DeskPhone-ok

• / -

• / -

•
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Összehasonlító táblázat
Hogyan válasszunk ALE DeskPhone modelleket

ALE-30h ALE-20h ALE-20 ALE-2

Képernyo Méret 3.5” 2.8” 2.8” 2.8”

Színes/háttérvilágítású kijelző - / • - / • - / •

Hang Szélessávú full-duplex kihangosító •(1) • •

Szélessávú RJ9 kézibeszélő •(1) • •

Navigáció Kontextuális gombok 2x3 2x3 3

Programozható gombok

• / -

•(1) 

•(1) 

2x5 

2 2 2 2

Kiegészítok Alfabetikus billentyűzet ALE-10 - - -

Gomb bovítő modul EM 200 - - -

Kapcsolódás Gigabit Ethernet PC port - - • •

Digitális - IP hibrid port • • - -

USB-C/USB-A port 1/1 1/1 1/1 -

Kommunikációs protokoll NOE-IP/NOE NOE-IP/NOE NOE-IP SIP

Beépített VPN kliens az otthoni munkához •(1) •(1) • Biztonságos SIP

(1) Szélessávú audio és VPN mód csak IP módban

ENTERPRISE DESKPHONE-OK ESSENTIAL DESKPHONE-OK ÖSSZEHASONLÍTÁSSIP DESKPHONE-OK

Hybrid 
választás

Essential és SIP

e-Katalógus 
ALE DeskPhone-ok



További információ
Látogasson el az Alcatel-Lucent Enterprise DeskPhone oldalra.

www.al-enterprise.com Az Alcatel-Lucent név és logó a Nokia védjegyei, amelyeket az ALE licence alapján használnak. Az ALE Holding leányvállalatai által használt egyéb 
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