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Zwiększ możliwości swoich 

zaawansowanych użytkowników 

Możliwości komunikacyjne 

Atrakcyjny, wydajny telefon IP AvayaJ189 posiada 

dwa kolorowe wyświetlacze, 4 klawisze 

programowe, 16 funkcji klawisze, jakość dźwięku 

wysokiej rozdzielczości, zintegrowany interfejs 

Gigabit Ethernet , obsługę zestawu słuchawkowego 

i do dwóch rozszerzeń J100, moduły i opcjonalne 

Wi-Fi® / Bluetooth®. Ponadto ekran dodatkowy 

działa również jako pierwszy moduł rozszerzający. 

Telefon IP J189 wykorzystuje firmową sieć IP 

wyrafinowaną komunikację głosową z centrali, 

zdalnych lokalizacji lub biur domowych. Ściśle 

zintegrowany z Avaya Aura®, telefon IP Avaya J189 

optymalizuje komunikację dzięki elastycznej 

architekturze, która wykorzystuje istniejące 

inwestycje i dostosowuje się do zmieniających się 

potrzeb biznesowych. 

Kluczowe funkcje i zalety 

 Obsługuje opcjonalny moduł bezprzewodowy 

J100 dla łączność Wi-Fi  i / lub zestawów 

słuchawkowych Bluetooth® 

 Zapewnia dźwięk wysokiej rozdzielczości, który 

poprawia produktywność poprzez zmniejszenie 

zmęczenia i zapewnia łatwiejsze rozumienie i  

przez szerokopasmowe kodeki audio w słuchawce 

i zestawie słuchawkowym. 

 Dostępne 2 kolorowe wyświetlacze; Większy 

oferuje wyższa rozdzielczość, rozmiar 5 cali oraz 

możliwość podzielenia ekranu.  

 Upraszcza sterowanie połączeniami na  

wyświetlaczu za pomocą klawiszy programowych 

dla popularnych funkcje, takich jak transfer, 

konferencja i przekierowanie czy szybki dostęp do 

katalogu firmowego. 

 Telefon wieloliniowy, który zapewnia wizualne 

wskaźniki,  szybkie zarządzanie zadaniami dzięki 

10 dwukolorowym czerwonym /zielonym diodom 

LED na ekranie głównym i 6 fizycznymi przyciskami 

na drugim ekranie. 

 Zwiększa elastyczność dzięki obsłudze 

dodatkowego portu Gigabit Ethernet do 

komputera PC. 

 Umożliwia szybką obsługę połączeń dzięki 

obsłudze do dwóch modułów rozszerzeń Avaya 

J100. Drugi ekran działa jako pierwszy moduł 

rozszerzający. 

 Słuchawka ma wbudowane wzmocnienie 

głośności dla osób niedosłyszących aby uniknąć 

konieczności zakupu oddzielnego zestawu 

słuchawkowego ze wzmacniaczem. 

 Obsługuje zaawansowaną ujednoliconą 

komunikację rozwiązania poprzez Session 

Initiation Protocol (SIP). 

 Obsługuje mniejsze zużycie energii i niższe koszty 

dzięki technologii Power-over-Ethernet Class 1 z 

„trybem uśpienia”. 
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Avaya J189 jest 
wieloliniowym 
telefonem IP, 
idealnie 
Nadającym się 
dla 
użytkowników, 
którzy się 
szukających 
mocnych 
narzędzi 
komunikacji, 
oferujących 
wspólne funkcje 
jak katalog 
i szybkie 
wybieranie, 
prowadzące do 
większej 
produktywności i 
wydajnej 
współpracy 
 
 
 

Specyfikacja 
 

 Wyświetlacze: 
Podstawowy (większy): kolor 5,0 
”,800 x 480 pikseli 
- Dodatkowy: 2,3 cala, kolor, 
160 x 240 pikseli 
▪ 10 fizycznych przycisków na 
ekranie głównym, 
6 fizycznych przycisków na 
drugim ekranie (dwie diody LED 
- czerwona, zielona) 
▪ 4 klawisze programowe 
▪ 2 porty USB (1 USB A, 1 USB C) 
▪ Wi-Fi i Bluetooth 
▪ Stałe przyciski telefonu: koniec 
połączenia, wiadomości, 
kontakty, historia, zestaw 
słuchawkowy, głośnik, głośność, 
wyciszenie 
▪ diody LED dla głośnika, 
wyciszenia, zestawu 
słuchawkowego, 
wiadomości, historia 
▪ Dostępnych są 96 przyciski, na 
ekranie głównym lub drugim) 
▪ Obsługa modułów rozszerzeń  
- Drugi ekran jest pierwszym 
efektywnym modułem 
rozszerzający 
- 2 sprzętowe rozszerzenia 
modułami J100 
▪ Szerokopasmowy dźwięk w 
słuchawce i zestawie 
słuchawkowy, 
▪ Słuchawka SuperWideBand 
RJ9 
▪ Zestaw głośnomówiący z 
pełnym dupleksem 
SuperWideBand  
▪ Zgodność z ergonomicznymi 
aparatami słuchowymi 

słuchawka (zgodna z FCC 508) 
obsługuje TTD 
▪ Wskaźnik wiadomości 
oczekującej 
▪ Wskaźnik wyciszenia z opcją 
wyciszenie alertów 
▪ Powiadomienie wizualne  o 
połączeniach widoczne w 
zakresie 360 stopni 
▪ Statyw dwupozycyjny, 
opcjonalny uchwyt ścienny 
▪ Obsługuje opcjonalny moduł 
Bluetooth / Wi-Fi 
▪ Interfejs liniowy Gigabit 
Ethernet (10/100/1000) 
▪ Drugi interfejs Gigabit 
Ethernet 
(10/100/1000 Mb/s) 
▪ Klasa PoE (IEEE 802.3af) 
rejestruje się jako  
urządzenie klasy 1 i obsługuje 
standard 802.3az 
▪ Opcjonalny zasilaczy 5 V z 
certyfikatem  „Energy Star” AC 
▪ Obsługuje protokół inicjowania 
sesji (SIP) 
▪ Obsługa kodeków opartych na 
standardach: G.722, Opus, Add 
G711, G729AB. 
▪ Obsługa następujących 
języków: arabski, brazylijski 
portugalski, uproszczony 
Chiński, holenderski, angielski, 
kanadyjski francuski, paryski 
francuski, niemiecki, 
Hebrajski, włoski, japoński, 
koreański, polski, 
latynoamerykański hiszpański, 
kastylijski 
Hiszpański, tajski, turecki i 
rosyjski 
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Telefon IP 
Avaya J189 
wykorzysta moc 
twojej sieci 
firmowej do 
dostarczenia 
wyrafinowanych 
funkcji 
głosowych, 
sprawnej 
komunikacji z 
centralą, 
biurami 
zdalnymi lub 
domowymi 
 

Zgodność oprogramowania 
▪ Avaya Aura® 7.1.3.3 
 
Ważne  cechy 
▪ Opcjonalne wdrożenie sieci bezprzewodowej 
▪ Łączność Bluetooth 
▪ Personalizacja interfejsu użytkownika 

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 

 
 

 
   


