
 

SL750H PRO 
Malý velikostí, obří ve firemní komunikaci. 
 
SL750H PRO není jen menší – je prostě ve všem lepší. První, čeho si všimnete, když 
sluchátko budete mít v ruce, je, jak dobře se drží; širší, výrazně tenčí a elegantnější. 
Sluchátko je nabito firemními funkcemi Gigaset pro obohacenými o Bluetooth, vibrační 
alarm a audio profily. Telefon tak můžete přizpůsobit vašim osobním potřebám ve 
specifických situacích. Micro-USB port připravuje SL750H PRO na budoucí aktualizaci 
softwaru podporujícího DECT sítě Gigaset pro. Sluchátko se tak perfektně hodí pro 
systémy Gigaset pro N720 IP Multicell a N510 IP Singlecell. Lze jej také připojit k jiným 
základnám kompatibilním se standardem GAP (singlecell i multicell prostředí). Sluchátko 
je odolné proti poškrábání a dezinfekci díky hladkému, vysoce kvalitnímu 
polymerovému povrchu, který hladce přechází v nový, 2,4“ displej. Jde o jednu celistvou 
formu, ve které jsou hardware a software v perfektní shodě a vytvářejí novou generaci 
třídy SL, která je jednoznačně lepší. 
 

 
Výběr z funkcí: 
 2,4“ velký, barevný TFT displej s moderním uživatelským 

prostředím 

 Až 12 hodin hovorů. Podporuje vaše aktivity během dne, 
bez dobíjení 

 Snadná instalace. Vybalte, připojte a volejte. 

 Profily pro osobní a hlučné prostředí a schůzky 

 Handsfree hovory s vynikajícím zvukem HDSP/CAT-IQ 2.0 
a vysokou maximální hlasitostí 

 Plně kompatibilní se systémy Gigaset pro N510 IP Single 
a N720 DECT IP Multicell 

 Moderní design s pohodlnou velikostí a proporcemi 

 Místní adresář s funkcí vyhledávání až na 500 záznamů 
vCard a firemní adresář přes PBX (XML, LDAP) 

 Podpora funkcí operátora sítě přes menu 

 Vibrační alarm 

 Tichý režim nabíječky během paralelního vyzvánění 

 Připojení náhlavní soupravy přes Bluetooth® nebo 
2,5mm konektor 

 Pohodlná výměna dat přes Bluetooth® nebo micro-USB 

 Klávesnice chráněná PIN kódem pro optimální 
zabezpečení linky 

 Dobíjení přes jakékoli micro-USB 

 Odolnost proti poškrábání a dezinfekci 

 Širší, výrazně tenčí a elegantnější 
 

Multicell s roamingem a předáváním 
SL750H PRO je zcela harmonizován se systémy Gigaset pro 
N720 IP Multicell a N510 IP Singlecell. Pohyb v kanceláři 
během telefonování je výjimečným zážitkem. Zažijte pohodlí a 
komfort, který od řady Gigaset pro očekáváte; pokračujte 
v hovoru, zatímco vás satelity a základny Gigaset pro udržují 
ve spojení s neuvěřitelnou audio kvalitou. Gigaset pro satelity 
a základny zajistí, že vaše spojení nikdy nezeslábne. 
 
Odolný proti poškrábání a dezinfekci 
Sluchátko je vyrobeno z vysoce kvalitního polymeru. Povrch 
sluchátka je chráněn jedinečnou vrstvou odolnou proti 
poškrábání. To zajišťuje ochranu sluchátka před poškrábáním 
během každodenního používání. Vrstva také sluchátko chrání 
před vlivy oblíbených dezinfekcí, které vám umožňují 
sluchátko zodpovědně čistit v medicínském prostředí.  
 
HD audio činí z hovoru potěšení 
V režimu handsfree povznáší vylepšená akustika 
reproduktorové technologie Gigaset pro zvuk na vyšší úroveň. 
Uživatel zažívá vylepšený jas zvuku, který do konverzace 
přináší novou, dynamickou HD kvalitu. Stažené a klasické 
vyzváněcí tóny znějí ještě působivěji a jasněji. K doplnění 
audio sady můžete pomocí audio profilů nastavit úroveň 
hlasitosti tak, aby vyhovovala vašim firemním okolnostem 
stisknutím jedné klávesy.

 



SL750H PRO 
Malý velikostí, obří ve firemní komunikaci. 
 

Technické údaje 
 

Uživatelské rozhraní 
 Podsvícený, grafický 2,4“ velký, barevný TFT QVGA 

displej, 240 x 320 pixelů, až 8 řádků a 65.000 barev 
 Intuitivní, moderní uživatelské rozhraní s ikonami, 

displejovými klávesami, pětisměrnou navigační klávesou 
a funkčními klávesami 

 

Adresář a vytáčení 
 Adresář až na 500 záznamů vCard 

 Záznamy vCard: jméno a příjmení, tři čísla, e-mail, 
připomínka schůzky, VIP melodie a obrázková ID 
volajícího 

 Přístup k PBX adresáři s vyhledáváním (LDAP a XML)1 

 Vyhledávání ve veřejných online seznamech 
s automatickým vyhledáváním1 

 3 samostatné seznamy hovorů 
(zmeškané/příchozí/odchozí), každý se 20 záznamy, 
CLIP/CNIP a časem/datem1 

 Opětovné vytáčení posledních 20 zadaných čísel 

 Klávesa ztišení, zámek klávesnice a klávesa flash 
 Funkce automatického opětovného vytáčení 
 

 
 
 
Konektivita 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Přijímání hovorů 
 Indikace volajícího zobrazena přes CLIP, obrázkový CLIP a 

CNIP1 

 Individuální vyzváněcí melodie pro VIP záznamy a interní 
volající 

 Ztišení vyzvánění anonymních hovorů1 
 Vibrační alarm 
 

Zmeškané hovory 
 Signalizace přes displej a podsvícený indikátor čekajícího 

vzkazu 

 Seznam zobrazující až 20 zmeškaných hovorů s indikací 
volajícího1 

 Místní seznam zmeškaných hovorů za systémy singlecell 
a multicell třetích stran s GAP1 

 Přímé vytáčení ze seznamu zmeškaných hovorů 
 

Zvuk 
 HD Audio podporující HDSPTM/CAT-IQ 2.0 

 Handsfree hovory s vynikající kvalitou zvuku 

 Postranní klávesy pro snadné nastavení hlasitosti 

 22 volitelných vyzváněcích melodií s 5 úrovněmi 
hlasitosti a crescendem 

 Volitelné audio profily (osobní, tichý a hlasitý) 

 Náhlavní souprava přes Bluetooth® nebo 2,5mm 
konektor 

 

Klávesnice 
 Podsvícená a odolná proti poškrábání 

 Klávesa čekajícího vzkazu s blikající LED 

 Profilová klávesa pro přímou aplikaci osobního, tichého 
nebo hlasitého nastavení 

 Zámek klávesnice (klávesa #) s ochranou PIN 
 

Další funkce 
 Organizér s kalendářem a funkcí připomínky 

 Čtečka e-mailů1 

 Infoslužby1 

 Spořič displeje (obrázek, prezentace, hodiny, infoslužba)1 

 Nabíjení baterie také při vypnutí 

 Varovné tóny při opuštění dosahu DECT a naopak 

 Režim tiché nabíječky při paralelním vyzvánění s jiným 
telefonem registrovaným na stejného uživatele

 

 
 
  



 
Software Gigaset QuickSync 
Software lze zdarma stáhnout pro Windows 
a OSX. Připojení přes micro-USB nebo 
Bluetooth® 
 Synchronizujte váš adresář na sluchátku s programem 

Microsoft Outlook® 

 Stahování obrázků volajících / pro spořič displeje 

 Stahujte vyzváněcí tóny z počítače na sluchátko 

 Aktualizace firmwaru 

 Computer Telephony Integration (CTI) 
o Přímé vytáčení kontaktů v programu Microsoft 

Outlook® 
o Zobrazení příchozích hovorů na počítači – jak 

ve Windows, tak OSX 
 

Kompatibilita 
 Optimalizováno a doporučeno pro: 

o systémy Gigaset pro Singlecell – např. N510IP 
PRO 

o systémy Gigaset pro Multicell – např. N720IP 
PRO 

 DECT základny kompatibilní s GAP (singlecell a multicell 
systémy) 

 

Rozhraní 
 DECT 

 Bluetooth® 
o Náhlavní souprava Bluetooth® (profil 

handsfree a náhlavní souprava) 
o Výměna dat a aktualizace firmwaru pomocí 

Gigaset QuickSync 
o Výměna záznamů vCard s mobilními telefony 

 Micro-USB 
o Nabíjecí funkce 
o Výměna dat a aktualizace firmwaru pomocí 

Gigaset QuickSync 

 2,5mm konektor náhlavní soupravy 
 

Dosah DECT 
 Uvnitř: až 50 metrů 

 Venku: až 300 metrů 
 

Zelená kancelář 
 Až o 60 % menší spotřeba energie díky energeticky 

úspornému napájení 
 

Provozní doba 
 Až 12 hodin hovorů 

 Až 250 hodin v pohotovostním režimu 
 

Rozměry 
 Sluchátko – 130 x 51 x 19 mm 

 Nabíječka – 70 x 58 x 29 mm 

 Balení – 224 x 166 x 60 mm 

 Celková hmotnost prodejního balení zhruba 347 g 
 

Provozní podmínky 
 Provozní teplota mezi +5 a +45 °C 

 Skladovací teplota mezi -15 a +60 °C 

 Relativní vlhkost mezi 20 % a 75 %, bez kondenzace 
 

Obsah balení 
1x sluchátko (SL750H PRO) 
1x kryt baterie 
1x spona za opasek 
1x Li-Ion akumulátor 
1x nabíječka pro sluchátko 
1x telefonní šňůra 
1x uživatelská příručka

 
 
 
1 závisí na zemi, síti a základně 
  



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je to vaše nejlepší volba. 
 
Nová profesionální řada Gigaset nabízí firmám telefonní systémy  
na míru, které zlepšují komunikaci.  
Objevte více! Kontaktujte vašeho zástupce Gigaset nebo navštivte  
gigasetpro.com 
 

 


