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Daj swoją moc 

Ulepszeni użytkownicy 

Komunikacja 

Możliwości 

Atrakcyjny cenowo, wydajny telefon IP Avaya J179 jest wyposażony w kolorowy 

wyświetlacz, 4 klawisze programowe, wysoką jakość dźwięku, zintegrowany interfejs Gigabit 

Ethernet, obsługę zestawu słuchawkowego, opcjonalne maksymalnie trzy 24-przyciskowe 

moduły rozszerzeń i opcjonalną łączność Wi-Fi® / Bluetooth® . Telefon IP J179 wykorzystuje 

firmową 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 J179 optymalizuje komunikację dzięki elastycznej architekturze, która 

wykorzystuje istniejące inwestycje i dostosowuje się do zmieniających się potrzeb 

biznesowych. 

Kluczowe funkcje i korzyści 

 Obsługuje opcjonalny moduł bezprzewodowy J100 do łączności Wi-Fi i / lub 

zestawów słuchawkowych Bluetooth® 

 Zapewnia dźwięk wysokiej rozdzielczości, który może zwiększyć produktywność 

poprzez zmniejszenie zmęczenia 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 8 dwukolorowym czerwono-zielonym przyciskom LED. 

 Zwiększa elastyczność dzięki obsłudze dodatkowego portu Gigabit Ethernet dla 

komputera PC. 

 Umożliwia szybką obsługę połączeń dzięki obsłudze do trzech modułów 

rozszerzających Avaya J100. 

 W słuchawce wbudowano funkcję zwiększania głośności dla osób niedosłyszących, 

aby uniknąć konieczności zakupu oddzielnego zestawu słuchawkowego ze wzmacniaczem.  

 • Obsługuje zaawansowane, zunifikowane rozwiązania komunikacyjne za 

pośrednictwem protokołu Session Initiation Protocol (SIP). 

 

Urządzenia i telefony 
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 • Obsługuje mniejsze zużycie energii i niższe koszty dzięki konstrukcji Powerover-

Ethernet klasy 1 z „trybem uśpienia” 

 

 

 

 

 
 

Telefon IP Avaya 

J179 to 8-liniowy telefon 

idealnie nadający się dla 

zaawansowanych 

użytkowników, dla których 

telefon jest jednym z wielu 

przydatnych narzędzi 

komunikacyjnych i którzy 

polegają na typowych 

funkcjach, takich jak książka 

telefoniczna i szybkie 

wybieranie, w celu 

zwiększenia produktywności i 

współpracy. 

 Kolorowy wyświetlacz - 2,8 cala x 2,1 

cale (7,0 cm x 5,3 cm) – przekątna 

szerokość: 8,8 cm  

 8 przycisków z podwójnymi diodami 

LED (czerwony zielony) 

 4 klawisze programowe 

 Stałe przyciski: wiadomości, kontakty, 

historia, dom, zestaw nawigacyjny, 

zestaw słuchawkowy, głośnik, głośność, 

wyciszenie 

 diody LED dla głośnika, wyciszenia, 

zestawu słuchawkowego, wiadomość, 

historia 

 24 przyciski administracyjne 

 Szerokopasmowy dźwięk w słuchawce i 

Zestawie słuchawkowym 

 Zestaw głośnomówiący z pełnym 

dupleksem 

 Ergonomiczna słuchawka 

 kompatybilne słuchawki z obsługą TTD 

 Wskaźnik wiadomości oczekującej 

 Wskaźnik wyciszenia z opcjonalnym 

wyciszeniem alertów 

 Wizualne alarmowanie połączeń 

przychodzących IC z widocznością 360 

stopni 

 Bogaty wybór dzwonków, klasyczne, 

alternatywne 

 Statyw dwupozycyjny, opcjonalny 

uchwyt ścienny 

 Port Gigabit Ethernet (10/100/1000) 

 Drugi Port Ethernet 10 /100/1000 Mb / 

s 

 PoE (IEEE 802.3af) jako urządzenie 

klasy 1 z obsługą  802.3az 

 Opcjonalny adapter AC do 5 V 

 Opcjonalne  niestandardowe ramki / 

panele czołowe 

 Obsługa protokołów SIP i H.323 

 Obsługa kodeków opartych na 

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

G.722, Opus.  

 Wdrażanie za pośrednictwem  Device  

Enrollment Services Support 

 Obsługuje następujące języki: Arabski, 

portugalski brazylijski, Chiński 

uproszczony, holenderski, Angielski, 

kanadyjski francuski, paryski Francuski, 

niemiecki, hebrajski, włoski, Japoński, 

koreański, polski, łacina Amerykański 

hiszpański, kastylijski Hiszpański, tajski, 

turecki i rosyjski 

 

Zgodność oprogramowania 
• Avaya Aura® 6.2 FP4 

• Avaya IP Office™ 11.0 

• Avaya One Cloud 3.0 

• Zatwierdzone przez Avaya platofmy: : 

RingCentral, 3CX 15.5, 

Netsapiens 40, FreeSwitch 1.8.5, 

Asterisk 16, Broadsoft 22, Kandy, 

Microsoft, Kamalio, Metaswitch, 

Zang Office R1.0 
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Telefon IP Avaya J179 wykorzystuje korporacyjną sieć IP 

do dostarczania wyrafinowanej komunikacji głosowej z 

centrali, zdalnych lokalizacji lub biur domowych

 

Najważniejsze 

Opcjonalne wdrożenie sieci bezprzewodowej 

• Łączność Bluetooth 

• Personalizacja interfejsu użytkownika 

Czytaj więcej 

Aby dowiedzieć się więcej o telefonach IP Avaya serii J100, skontaktuj się ze swoim 

opiekunem klienta Avaya, autoryzowanym partnerem Avaya lub odwiedź witrynę 

avaya.com w celu uzyskania oficjalnych dokumentów, studiów przypadków i innych 

informacji przedstawiających rozwiązania Avaya w działaniu.  

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. 

 

 

 
 

 
   


