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Devices & Phones 

 

Avaya IP 

Phone J139 

Nowoczesny telefon IP 

Z jasnym, 

Kolorowym 

wyświetlaczem, którego 

układ może być 

spersonalizowany. 

Świetne dla 

Klientów, którzy 

potrzebują 

indywidualnego zestawu 

funkcji. 

Telefon IP Avaya J139 zapewnia klientom nowoczesną, połączoną i spersonalizowaną 

obsługę oraz odpowiada na potrzebę bezpiecznej i niezawodnej komunikacji głosowej 

dla użytkowników w dużych przedsiębiorstwach oraz małych i średnich firmach. Jest 

odpowiedni dla użytkowników, którzy potrzebują tylko najczęściej używanych funkcji 

głosowych. Zapewnia nowy poziom prostoty korzystania z funkcji, takich jak Hold, 

Transfer, Conference, Forward, and Call Park / UnPark. 

Kluczowe cechy i zalety 

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

zmniejszając zmęczenie i zapewnia łatwiejsze do zrozumienia połączenia 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 również wykonywanie codziennych zadań, takich jak szybki 

dostęp do rejestru ostatnich połączeń (100 wpisów) / Lista kontaktów Aura (250 

wpisów) 1. 
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• Zapewnia wizualne wskazówki, które mogą przyspieszyć zarządzanie zadaniami dzięki 4 

dwukolorowym czerwono-zielonym przyciskom LED. 

• Zwiększa elastyczność dzięki obsłudze dodatkowego portu Gigabit Ethernet dla 

komputera PC. 

• Słuchawka ma wbudowaną funkcję zwiększania głośności dla osób niedosłyszących, 

aby uniknąć konieczności kupowania oddzielnego zestawu słuchawkowego ze 

wzmacniaczem. 

Arkusz informacyjny / Urządzenia i telefony 

• Obsługuje zaawansowane rozwiązania ujednoliconej komunikacji poprzez protokół SIP  

Telefon IP Avaya 

J139 to urządzenie 

wieloliniowe z 

czterema 

czerwonymi / 

zielonymi 

wskaźnikami linii / 

funkcji wokół 

kolorowego 

wyświetlacza. 

Zaprojektowany  

dla pracowników 

biznesowych, 

którzy potrzebują 

tylko najczęściej 

używanych funkcji 
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Session Initiation Protocol (SIP). 

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

Ethernet Class 1 z funkcją “sleep mode”. 

Specyfikacja 

• Kolorowy ekran o przekątnej 2.8” —320 x 240 pikseli 

• Telefon wieloliniowy z czterema czerwonymi / zielonymi wskaźnikami linii / funkcji 

wokół ekranu 

• 4 programowalne przyciski z wyborem kontekstowym 

• Stałe przyciski do telefonu, wiadomości, kontaktów, historii, zestawu nawigacyjnego, 

zestawu słuchawkowego, głośnika, głośności, wyciszenia,  

•  Diody LED dla sygnalizacji głośnika, wyciszenia, obsługi słuchawek nagłownych 

wiadomości oraz historii połączeń 

• Szerokopasmowy dźwięk w słuchawce i przewodowym zestawie słuchawkowym 

• Słuchawka oraz zestaw głośnomówiący w trybie Full duplex 

• Ergonomiczna słuchawka kompatybilna z zestawem słuchawkowym obsługująca  TTD 

• Wskaźnik wiadomości oczekującej 

• Klawisz wyciszenia z opcjonalnym ostrzeżeniem o wyciszeniu 

• Wizualny wskaźnik połączeń przychodzących z widocznością 360 stopni 

• Bogaty wybór dzwonków:  klasyczne, alternatywne 

• Podstawa dwupozycyjna, opcjonalna podstawa do montażu na ścianie 

• Port sieciowy Gigabit Ethernet (10 / 100 / 1000)  

• Drugi port sieciowy Gigabit Ethernet 10 / 100 / 1000 Mbps 

• Klasa PoE (IEEE 802.3af) rejestruje się jako urządzenie klasy 1 i obsługuje standard 

802.3az 

• Opcjonalny zasilacz  AC 5 volt  
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• Obsługa kodeków opartych na 

standardach: G.722, Opus1 

• Konfigurowalny poprzez interfejs 

web 

                                                                            

1 Requires Enhanced IPT or Core License with Avaya Aura 

Businesses are built on the experiences 

they provide and every day millions of 

those experiences are built by Avaya 

• Wsparcie dla HTTPS, TLS, SRTP do szyfrowania2,1 

• Historia ostatnich połączeń (100 wpisów) / Lista kontaktów Aura (250 wpisów)2 

• Wdrażanie dzięki obsłudze usług rejestracji urządzeń 

• Obsługuje następujące języki: holenderski, angielski (Wielka Brytania i USA), francuski 

(Kanada), francuski (Francja), niemiecki, włoski, japoński, portugalski (Brazylia), chiński 

uproszczony, hiszpański (Ameryka Łacińska), hiszpański (Hiszpania), chiński 

tradycyjny), 

Zgodność oprogramowania 

• Avaya Aura® 6.2 FP4 

• Avaya IP Office™ 10.0 SP7 

• Avaya One Cloud 2.1 

• Zatwierdzone przez Avaya platformy innych firm: 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. 

 

 

 

 

 

1 OPUS codec is not supported with IP Office 

(NYSE:AVYA). For over one hundred years, we’ve enabled organizations around the 

globe to win—by creating intelligent communications experiences for customers and 

employees. Avaya builds open, converged and innovative solutions to enhance and 

simplify communications and collaboration—in the cloud, on premise, or a hybrid of 

both. To grow your business, we’re committed to innovation, partnership, and a 

relentless focus on what’s next. We’re the technology company you trust to help you 

deliver Experiences that Matter. Visit us at www.avaya.com. 
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