
Ascom i63 VoWiFi

Skutečný VoWiFi výkon  
ve třech modelech
Nový Ascom i63 kombinuje dostupnost, 
snadnou správu a výkon VoWiFi s robust-   Robustní tělo je odolné proti prachu a vodě
ností, ergonomií a stylovým designem 
na podnikové úrovni. Ascom i63 VoWiFi, 
který je k dispozici ve třech modelech 
(Talker, Messenger, Protector), poskytuje 
výjimečný výkon v síti a roamingu. 

Bluetooth a lokalizace 
Všechny modely používají Bluetooth,  
což umožňuje použití bezdrátových 
sluchátek s mikrofonem pro handsfree. 
Model Protector je kompatibilní s IR a LF
lokalizací. Modely Messenger a Protector 
také podporují lokalizační Bluetooth 
Low Energy systémy, WLAN přístupové
body,  lokalizační systémy Cisco MSE a 
AiRISTA Flow RTLS. 

Určený k práci. A práci. A práci.   
Baterie 920 mAh poskytuje až 100 hodin 
pohotovostního režimu a 10 hodin hovoru.  

podle standardu IP44 a lze jej bezpečně 
vyčistit běžnými dezinfekčními prostředky. 

Snadné použití. Snadná správa.  
Snadné zabezpečení.
Odolnost, centralizovaná správa a aktualizace
OTA znamenají nízké celkové náklady na  
provoz a snadnou správu. Různé metody
ověřování a šifrování poskytují robustní 
podnikové zabezpečení.

 ■ Spolihlivé VoWiFi provedení a 
souvislý roaming

 ■ Snadné použití

 ■ Snadné ovládání zařízení

Stylový, ale robustní podnikový telefon pro spolehlivou mobilní   
komunikaci a koordinaci 



ASCOM  i63 TECHNICAL SPECIFICATIONS

Celkový pohled
Rozměry v × š × h):  137 × 52 × 21mm
Hmotnost:   135g (bez clipu) (4.8 oz)

Displej:   31 × 41mm (2.0 in), TFT barevný displej.
  240 × 320 pixel LCD s bílým LED podsvícením

Akumulátor a nabíjení
Typ:   Li-polymer 3.7V 920mAh
Doba hovoru:   10h
Pohotovostní doba:   100h
Doba nabíjení:  <4h

Konektory
Víceúčelový konektor:  S USB pro rychlé stahování SW, konfiguraci  
  a dobíjení akumulátoru.
Konektor handsfree:  Standard 3.5mm

Jazyky
Jazyky Menu a zpráv  Arabic, Chinese (simplified), Czech, Danish,
(20):  Dutch, English, Finnish, French, German,  
  Greek, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish,  
  Portuguese (Brazilian), Russian, Slovak,  
  Spanish, Swedish, and Turkish
 
Telefonní seznam
Centrální telefonní seznam:  záznamy bez limitu
Firemní telefonní seznam: 1000 záznamů
Místní telefonní seznam:  250 záznamů

Telefonování
Indikace: • Podsvícený displej
  • Vibrace
  • 14 vyzváněcích tónů
  • Pronikavý vyzváněcí tón
  • 5 druhů signálu pípnutí
  • 3 uživatelsky definované volitelné zvuky

Kapacita seznamu volání: 25 volání (příchozí, odchozí a zmeškané) s 
  časovým údajem

Hlasové kodeky: Opus Wideband, G.711 A-law (EU), G.711  
  u-law (US), G.722, G.729, G.729A, G.729B,  
  and G.729AB

Lokalizace a alarmy
Typy lokalizace (Messenger a       IR, LF (Protector) 
Protector):  BLE
  Přidružený WLAN access point (AP)
  Cisco MSE
  AiRISTA Flow RTLS

Typy alarmů (Protector): 
Podporované verze: Alarmové tlačítko
  Man-down a no-movement alarmy
  Akustický Lokalizační Signál (ALS)
  Automatické tísňové volání po vyvolání 

alarmu

  
Bluetooth
Podporovaná verze:  5.0
Podporované profily:  Náhlavní soupravy a handsfree 

WLAN
Quality of Service (QoS):  WMM, TSPEC-based CAC
Podporované sítě:  802.11 a/b/g/n/ac (MCS0-7)

Bezpečnost
Bezpečnostní standardy:  802.11i, 802.11w
Metoda šifrování:  AES-CCMP, TKIP
Metoda ověření:  • Open
  • WPA/WPA2-PSK
  • PEAP-MSCHAPv2
  • EAP-TLS

Roamingové vylepšení • 802.11r, 802.11k
  • Opportunistic Key Caching
  • PMKSA caching

Licence
WH2-L01:  Rozšiřující licence Ascom i63 Talker na  
  Messenger

WH2-L02:   Rozšiřující licence Ascom i63 Talker na  
  Protector (pouze funkce alarmového tlačítka)

WH2-L03:   Rozšiřující licence Ascom i63 Messenger na
  Protector (pouze funkce alarmového tlačítka)

DTS-Praha a.s.
Křenova 1 
162 00, Praha 6 
Czech republic
info@dtspraha.cz
Phone: +420 296 301 990
www.dtspraha.cz

 ■  Výkon VoWiFi na podnikové úrovni a bezproblémový roaming. 
Podporuje čtyři síťové systémy s automatickým a manuálním 
výběrem. Bezproblémový roaming je optimalizován pomocí 
mezipaměti 802.11r, 802.11K, klíčů a masterů (PMKSA).

 ■  Snadné použití. Náhlavní souprava s technologií Bluetooth
umožňuje ovládání handsfree. Velký, snadno čitelný displej
a nízká hmotnost (pouze 135 g / 4,8 oz) dovolují Ascom i63
pohodlně používat i na nejdelší směny.

 ■ Snadná správa zařízení. Centralizovaná správa na podni-
    kové úrovni umožňuje správcům konfigurovat všechna 
    nastavení na dálku. Ověřená interoperabilita s hlavními 
    prodejci pobočkových ústředen a sítí Wi-Fi.

 ■  Chrání uživatele i kolegy. Model Ascom i63 Protector je vybaven 
    tlačítky, alarmem Man-Down a No-movement. Pro modely Protector 
    a Messenger je k dispozici více metod lokalizace zařízení.

 ■ Mobilita s důvěrou. Ascom i63 usnadňuje optimalizaci produktivity 
    práce. Funkce, jako je vynikající hlasová kvalita, vícejazyčné 
    uživatelské rozhraní, možnosti zasílání zpráv a rozsáhlé 
    možnosti telefonního seznamu, pomáhají udržovat spojení 
    uživatelů s kolegy, událostmi a důležitými informacemi. 

Ascom i63 VoWiFi: Mobilita s důvěrou




