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Urządzenia i telefony

 

Telefon IP 

Avaya J159 

Daj swoim 

zaawansowanym 

użytkownikom telefon 

IP o niewielkiej 

obudowie z licznymi 

przyciskami 

funkcyjnymi 

 

 

 

 

 

 

Avaya J159 IP to telefon IP przeznaczony dla użytkowników, którzy chcą mieć urządzenie 

zajmujących niewiele miejsca na biurku, wyposażony w wiele przycisków funkcyjnych i 

spełniający codzienne potrzeby użytkowników w zakresie komunikacji głosowej. Jest to 

konkurencyjny cenowo, wysokowydajny telefon IP, wyposażony w podstawowe i 

dodatkowe kolorowe wyświetlacze, 4 klawisze programowe, wysoką jakość dźwięku, 

zintegrowany interfejs Gigabit Ethernet, obsługę zestawu słuchawkowego i opcjonalną 

sieć Wi-Fi®. Telefon IP J159 wykorzystuje korporacyjną sieć IP do dostarczania 

wyrafinowanej komunikacji głosowej z centrali, odległych lokalizacji lub biur domowych. 

Ściśle zintegrowany z platformami Avaya Aura® i IP Office ™, telefon IP J159 optymalizuje 

komunikację dzięki elastycznej architekturze, która wykorzystuje istniejące inwestycje i 

dostosowuje się do zmieniających się potrzeb biznesowych. 

Kluczowe cechy i zalety 

• Obsługuje opcjonalny moduł bezprzewodowy J100 do łączności Wi-Fi. 

• Zapewnia dźwięk o wysokiej rozdzielczości, który może zwiększyć produktywność, 

zmniejszając zmęczenie i zapewnia łatwiejsze do zrozumienia rozmowy z wieloma 

osobami dzięki szerokopasmowemu kodekowi audio w słuchawce i zestawie 

słuchawkowym. 

• Upraszcza sterowanie połączeniami na wyświetlaczu za pomocą klawiszy 

programowych do wykonywania codziennych funkcji, takich jak transfer, konferencja i 

przekazywanie; ułatwia także wykonywanie codziennych zadań, takich jak szybki 

dostęp do katalogu firmowego. 

• Zapewnia wizualne wskazówki, które mogą przyspieszyć zarządzanie zadaniami dzięki 

10 dwukolorowym czerwono-zielonym przyciskom LED. 
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• Zwiększa elastyczność dzięki obsłudze dodatkowego portu Gigabit Ethernet dla 

komputera PC. 

• Umożliwia szybką obsługę połączeń dzięki obsłudze stałych klawiszy do zawieszania, 

przekazywania, konferencji i ponownego wybierania. 

• Słuchawka ma wbudowaną funkcję zwiększania głośności dla osób niedosłyszących, 

aby uniknąć konieczności kupowania oddzielnego zestawu słuchawkowego ze 

wzmacniaczem.. 

• Obsługuje zaawansowane, zunifikowane rozwiązania komunikacyjne za 

pośrednictwem protokołu Session Initiation Protocol (SIP) 

• Obsługuje mniejsze zużycie energii i niższe koszty dzięki technologii Power-over-

Ethernet Class 1 z „trybem uśpienia”. 

Specifikacja 
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Zgodność oprogramowania 

• Avaya Aura® 6.2 FP4 

• Avaya IP Office™ 11.0.4.2 

• Avaya One Cloud 11.0.4.2 

The Avaya IP Phone  

J159 is a multiline phone 

ideally suited for power users 

who consider the phone to be 

one of many useful 

communication tools and who 

rely on common functions like 

directory and speed dial to 

enhance productivity and 

collaboration. 

• 2 kolorowe wyświetlacze 

Główny: 2,8 ”x 2,1 cala 

(7,0 cm x 5,3 cm) - Kolor, 320 x 

240 pikseli Szerokość przekątnej: 

3,5 cala (8,8 cm) 

Dodatkowy : 2,3 cala, kolor 160 x 240 

pikseli , 10 przycisków z podwójnymi 

diodami LED 

(czerwony zielony) 

• 4 programowalne przyciski na ekranie 

• Wbudowane  przyciski do telefonu, 

wiadomości, kontakty, historia, dom, 

zestaw  nawigacyjny, zestaw 

słuchawkowy, głośnik, głośność, 

wyciszenie 

• Diody LED dla głośnika, wyciszenia, 

zestawu słuchawkowego, wiadomość, 

historia 

• Dźwięk szerokopasmowy w słuchawce i 

zestawie  słuchawkowym 

• Zestaw głośnomówiący Full Duplex 

 

• Ergonomiczny aparat słuchowy 

kompatybilne słuchawki, obsługa TTD 

• Wskaźnik wyciszenia z opcjonalnym 

wyciszeniem alertów 

• Wizualne alarmowanie połączeń 

przychodzących z diodą widoczną  z 360 

stopni 

• Bogaty wybór dzwonków, klasyczne, 

alternatywne i do pobrania 

• Statyw dwupozycyjny, opcjonalny 

uchwyt ścienny  

• port Gigabit Ethernet (10/100/1000) 

• Drugi port Gigabit  Ethernet 

10/100/1000 Mb / s 

• zasilanie PoE Class 1, 802.3az, 

opcjonalnie zasilacza 5V AC-DC 

• Obsługa protokołu SIP 

• Obsługa kodeków opartych na 

standardach: G.711, G.726A, G.729, 

G.729A /  B, G.722, Opus. 

• Bezdotykowe wdrażanie dzięki 

obsłudze usług rejestracji urządzeń 

• Obsługuje następujące języki: arabski, 

brazylijski portugalski, uproszczony 

Chiński, chiński tradycyjny, polski, 

holenderski, angielski, kanadyjski 

francuski, Paryski francuski, niemiecki, 

hebrajski, włoski, japoński, koreański, 

polski, latynoamerykański hiszpański, 

kastylijski hiszpański, tajski, turecki i 

rosyjski 
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• Platformy innych firm zatwierdzonych przez Avaya: RingCentral, 3CX 15.5,  

Netsapiens 40, FreeSwitch 1.8.5, Asterisk 16, Broadsoft 22, Kandy,  

Microsoft, Kamalio, Metaswitch, Zang Office R1.0 

 

 

 

 

O Avaya 

 

Firmy opierają się na doświadczeniach, które dostarczają każdego dnia miliony tych 

doświadczeń zostały stworzone przez Avaya (NYSE: AVYA). Od ponad sto lat 
umożliwiamy organizacjom na całym świecie wygrać - tworząc inteligentne 
doświadczenia komunikacyjne dla klientów i pracowników. Avaya tworzy otwarte, 
konwergentne i innowacyjne rozwiązania usprawnić i uprościć komunikację i 

współpracę - w chmurze, lokalnie lub hybryda obu. Jesteśmy zaangażowani w rozwój 
Twojej firmy do innowacji, partnerstwa i nieustannego skupiania się na tym, co dalej. 
Jesteśmy firmą technologiczną, której ufasz, która pomoże Ci to zapewnić sprawną 
komunikację  

Odwiedź nas na www.avaya.com

 

 

 

. 

Dostępne kolory Cobalt Black 

Typ wyświetlacza, rozmiar Podstawowy: kolorowy 2.8”, 320 x 240 pixel  

Dodatkowy : kolorowy 2.3”, 160 x 240 pixel 

Zielone / czerwone 

wskaźniki połączenia 

10 

Przyciski programowalne 4 

Stałe klawisze funkcyjne  13 

Interfejs sieciowy Dual 10/100/1000 

Wi-Fi® Opcjonalny moduł 

Słuchawki przewodowe Tak, z obsługą EHS. RJ9 ze zintegrowanym Electronic 

HookSwitch 

Bluetooth®  Nie 

Możliwość modułu 

rozszerzającego 

Nie 

Inne połączenia pojedynczy port USB-A 

Opcjonalne zasilanie Tak 

USB Tak , pojedynczy port USB-A 

 
 

 
   

Telefon IP Avaya 

J159 wykorzystuje 

korporacyjną sieć IP 

do dostarczania 

wyrafinowanej 

komunikacji 

głosowej z centrali, 

zdalnych biur oraz 

biur domowych 
 


