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WELL SIP-T28P VoIP telefon  

VoIP telefon WELL SIP-T28P je vybaven velkým 
grafickým podsvíceným displejem, který 
umožňuje jednoduché ovládání. Má českou 
lokalizaci displeje i web managementu, velmi 
atraktivní design a řadu nadstandardních funkcí. 
Telefon má 16 programovacích tla čítek a z toho 
10 tlačítek je vybaveno LED diodami. 

Velký grafický podsvícený displej má jemné rozlišení 
320x160 pixelů a tím dává uživateli přehled nad 
všemi aktivitami. Na displeji lze regulovat intenzitu 
jasu a kontrastu podle podmínek v místnosti. Velkou 
výhodou telefonu je přítomnost 10 programovacích 
tlačítek, které lze použít pro speed dial, pick up, BLF 
atd. Součástí telefonu jsou i 4 kontextově závislá 
tlačítka pro přístup k nejčastějším funkcím telefonu. 

WELL SIP-T28P IP  telefon podporuje kromě jiného tyto funkce: 

- Podpora PoE  (Power on Ethernet) umožňuje napájení telefonu přímo z ethernet portu 
- Pokud využíváte služeb více poskytovatelů, jistě uvítáte podporu až 6 nezávislých SIP ú čtů a dvou volacích 

kanálů. Můžete tak snadno zvolit správného poskytovatele vzhledem k plánovanému hovoru a ještě více 
snížit náklady. 

- Nechybí ani adresář s kapacitou až 200 záznamů. Telefonní seznam lze získat i z těchto adresářových 
služeb: XML a LDAP. Tím se telefon stává kompatibilnější i s dalšími systémy např. Asterisk. 

- Paměť rovněž pojme až 100 posledních volaných čísel, 100 p říchozích čísel a 100 zmeškaných volání . 
- Telefon má funkci QoS (ToS/VLAN, DSCP ), která označuje přes něj procházející hlasové pakety a pokud je v 

síti zařízení schopné tyto pakety identifikovat, umožní Vám to upřednostnit VoIP hovory před běžným 
datovým tokem. To má za následek nižší dobu odezvy a díky tomu eliminaci výpadků v průběhu hovoru. 

- Peer-to-peer mód  – podporuje bezplatnou přímou komunikaci mezi různými IP telefony (např. na pobočkách 
firmy) bez nutnosti mít účet u některého VoIP operátora. 

- Režim routeru  – telefon je vybaven NAT a DHCP serverem a tím lze za telefon připojit několik dalších 
síťových prvků např. PC, které budou v rámci LAN sítě telefonu. Navenek bude telefon vystupovat pouze pod 
jednou IP adresou. Režim routeru lze vypnout tzn., že telefon pak bude pracovat v bridge režimu . 

- Možnost připojení sekretářského modulu (expansion module ) 

Technické údaje 
 
Specifikace VoIP telefonu:  
• Podpora protokolu SIP a SIP v2 
• BLF (busy lamp field), BLA 
• Grafický displej 320 x 160 bodů 
• 6 nezávislých SIP účtů, 2 volací kanály 
• Auto konfigurace (Auto-provisioning) 
• Podpora XML a LDAP 
• SMS, voicemail 
• Podpora G.711, G.722, G.723.1, G.726, G.729 a iLBC 

standardů kódování hlasu, CNG, VAD, AEC, NLP, AGC 
• Dynamický a konfigurovatelný jitter buffer 
• RJ-11 konektor pro připojení náhlavní soupravy (head-set) 
• Podpora Call Hold, Call Waiting, Call Forwarding, Call 

Transfer, Call Conference, Distinctive Ringing, Dial Tone, 
Busy Tone, Mute, Hands-free dialing, Call logs, Caller ID, 
Call Screening, CLIP/CLIR, DND, 

• Rozměry: 270 x 200 x 55 (100) mm 
• Napájecí zdroj: volitelný adaptér 5V DC, 1200mA (Zařízení 

má integrováno PoE) 

Networking support:  
• Bridge - Fixed IP, DHCP klient, PPPoE 
• Router – NAT, DHCP server 
• Support QoS – 802.1p/Q, TOS a DSCP 
• 2x 10/100Base-T Ethernet port 
 
Dohled a konfigurace: 
• Nezávislost na OS počítače 
• Heslem chráněný Telnet 
• Český web management, český displej telefonu 
• Možnost upgradu firmware 
 
Zařízení je dodáváno s kompletním příslušenstvím (zdroj, kabely, 
manuál) a s dokumenty dle platné legislativy. 
Změna technických údajů vyhrazena. 
 
Další informace:  www.joyce.cz  
  www.joyce.sk  


