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Toto jsou pouze vybrané produkty, pokud by jste měli zájem o jiný SIP telefon, tak nás neváhejte kontaktovat. 

Rádi Vám poradíme s výběrem vhodného SIP telefonu. 

PŘEHLED DOPORUČENÝCH KONCOVÝCH 
ZAŘÍZENÍ KE SLUŽBĚ SIP 

 

 
SIP Telefony – pevné spojení: 
 
Cisco SPA303 SIP 3x SIP linka, LCD displej 
 

- 3-linkový IP telefon 

- monochromatický nepodsvícený display: 128 x 64 

- zobrazení ID volajícího, blokování, čekání,  

přesměrování, přepojování 

- full duplex hands-free hlasitý odposlech 

- ovládání hlasitosti 

- možnost stažení vyzváněcích tónů a melodií 

- dva přepínané ethernet porty 10/100BASE-T RJ-45 

- Snadní instalace, konfigurace přes menu telefonu nebo přes web prohlížeč 

- základní a cenově dostupný IP telefon pro domácnosti a kanceláře 

 

Cena bez DHP: 1.458,- Kč 
Cena s DPH: 1.750,- Kč 

 

 

 

Cisco SPA504G - IP telefon, 4 linky, PoE, LCD displej 
 

- základní telefon SPA504G - vhodný pro náročné uživatele jako jsou prodejci a 

pracovníci zákaznického servisu, kteří jsou závislí na telefonu. 

- 4x SIP linky 

- IP telefon nové generace 

- podsvícený monochromatický displej 

- napájení PoE (bez napájecího zdroje, dodáván 

jako samostatné příslušenství) 

- dva přepínané ethernet porty 10/100BASE-T 

RJ-45 

- zobrazení ID volajícího, blokování, čekání,  

přesměrování, přepojování 

- podpora zobrazení volajícího na display  

nebo blokování na určitý hovor nebo trvale 

- konferenční hovory 

- a mnoho dalších ...  

 
Cena bez DHP: 2.200,- Kč 
Cena s DPH: 2.640,- Kč 
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Toto jsou pouze vybrané produkty, pokud by jste měli zájem o jiný SIP telefon, tak nás neváhejte kontaktovat. 

Rádi Vám poradíme s výběrem vhodného SIP telefonu. 

SIP Telefony – pevné spojení: 
 
Siemens Gigaset A510 IP  
 

- bezdrátový IP telefon 

- 2 VoIP hovory a 1 fixní hovor mohou běžet 

paralelně každý z jiného sluchátka 

- duální mód: jednoduché přepnutí z VoIP do fixní sítě 

pomocí jednoho tlačítka 

- Snadné nastavení VoIP bez nutnosti připojení k PC 

- podsvícený grafický čb. displej 

- tel. seznam až pro 150 jmen a čísel (VIP fce) 

- menu v 19 jazycích 

- časově ovládaná hlasitost vyzvánění (přepínání 

den/noc) 

- ztišení anonymních hovorů 

 
Cena bez DHP: 1.460,- Kč 
Cena s DPH: 1.752,- Kč 

 

 

 

Siemens Gigaset C610 IP 
 

- bezdrátový IP telefon 

- 2 VoIP hovory a 1 fixní hovor mohou běžet 

paralelně každý z jiného sluchátka 

- duální mód: jednoduché přepnutí z VoIP do 

fixní sítě pomocí jednoho tlačítka 

- snadné nastavení VoIP bez nutnosti připojení 

k PC 

- podsvícený 6řádkový grafický barevný displej 

- tel. seznam až pro 150 jmen a čísel (VIP fce) 

- menu v 19 jazycích 

- SMS (612 znaků)  

- menu ve 20 jazycích 

- dětská chůvička 

- ztišení anonymních hovorů 

- připojení náhlavní soupravy přes 2,5 mm 

- připojení až 6 sluchátek a 6 SIP účtů 

 

Cena bez DHP: 1.880,- Kč 
Cena s DPH: 2.256,- Kč 
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Toto jsou pouze vybrané produkty, pokud by jste měli zájem o jiný SIP telefon, tak nás neváhejte kontaktovat. 

Rádi Vám poradíme s výběrem vhodného SIP telefonu. 

 

 

Brány na analogové telefony: 
 

Cisco SIP VOIP telefonní adaptér PAP2T-EU 2xRJ11, RJ45 
 

- IP adaptér pro připojení dvou analogových zařízení  

telefonu nebo faxu současně 

- blokování identifikace volajícího  

- signalizace druhého hovoru  

- funkce "Nerušit"  

- rychlé vytáčení (8 čísel)  

- blokování příchozích hovorů (vypnutí zvonění)  

- signalizace vyvěšeného telefonu  

- třístranná konference  

- odmítnutí hovoru  

- hudba na pozadí při držení hovoru  

 
Cena bez DHP: 1.072,- Kč 
Cena s DPH: 1.289,- Kč 

 
 
Cisco SPA2102 1-Port Router with 2 Phone Ports 
 

- 2 porty pro připojení analogových telefonních přístrojů 

- 2 Ethernet porty - LAN a WAN 

- Obsahuje v sobě i funkci router, může sloužit jako 

vstupní router do internetu. 

- čistý a kvalitní přenos hlasu 

- adaptér vhodný pro domácnosti nebo malé  

firmy se dvěmi koncovými zařízeními…   

- funkce identické s bránou Linksys PAP2 

 

Cena bez DHP: 1.305,- Kč 
Cena s DPH: 1.567,- Kč 

 
 

 


