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Телефони для бізнесу: настільні телефони ALE

Пропонуємо нові настільні телефони ALE, розроблені для цифрової епохи! 
Підготуйтеся до майбутнього роботи та насолоджуйтесь успішними діловими бесідами за 

допомогою цих надійних та екологічних пристроїв.

Настільні телефони ALE - це підключені об'єкти: 

Видатна якість 3D-звуку для всіх ваших розмов, 

включаючи конференц-дзвінки та дзвінки по 

мобільному телефону.

Настільні телефони ALE призначені для гібридної 

роботи: Варіанти бездротового підключення для 

ефективного зв'язку де б ви не знаходилися.

Настільні телефони ALE елегантні, барвисті та 
модульні: Досягніть максимального ефекту від своїх 
розмов, обравши аксесуари, що відповідають вашим 
вимогам до спілкування.
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Настільні телефони ALE

Відкрийте нашу нову лінійку телефонів, розроблених для цифрової епохи!
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Настільні телефони ALE: корпоративний діапазон

3D СимфонічнийHD 
Якість звуку

Тканина преміум-класу

та металеві матеріали

Простота налаштування, 
пов'язаний об'єкт

Доступний у 4 кольорах. 
Змінюйте лицьові панелі в

в будь-який момент.

Насолоджуйтесь чистотою звуку Symphonic HD, начебто всі знаходяться в одній 
кімнаті
Надширокосмуговий звук відтворює ідеальні низькі та високі частоти для якісних розмов. 
Циліндрична звукова панель забезпечує 3D-звук для групової розмови у конференц-залі або 
домашньому офісі. Три мікрофони вловлюють звук, приглушуючи навколишні шуми, щоб захистити 
якість ваших розмов.

Підвищіть якість спілкування завдяки численним аксесуарам та стильному дизайну.
Зробіть свій робочий день яскравішим та сміливішим з елегантним компактним дизайном, включаючи металевий 

корпус, регульовану металеву підставку та звукову панель з кольоровим текстильним покриттям. Додайте 

алфавітну клавіатуру, ключовий модуль та бездротову трубку, щоб краще керувати дзвінками. Пара(1) навушники, 

комп'ютер та смартфон за допомогою USB та Bluetooth® та насолоджуйтесь чудовою якістю звуку під час розмов.

Насолоджуйтесь високоякісним та стійким зв'язком
Ці моделі розраховані на довговічність: тканина, механіка та електроніка високої якості. Змінні 
елементи можна придбати у 4 кольорах. Телефони адаптують своє і без того низьке 
енергоспоживання до підключених аксесуарів та вашої присутності, використовуючи вбудований 
індукційний зашморг.

Задоволення всіх вимог до комунікацій
Виберіть модель, яка найкраще відповідає вашому стилю спілкування. Незалежно від того, чи ви 
надаєте перевагу 100% сенсорному екрану, моделі з сенсорним екраном і панелі набору номера, 
моделі з контекстними клавішами або навіть моделі без трубки, ваш досвід спілкування буде 
корисним. Моделі описані на наступних сторінках.

(1) Потрібне оновлення програмного забезпечення. Уточніть наявність свого партнера ALE.

Корпоративні настільні телефони ОСНОВНІ НАСТІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ ПОРІВНЯННЯ SIP НАСТОЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ
електронний каталог
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Настільний телефон ALE-500 без трубки Завантажити технічний опис

Витончений та ультракомпактний дизайн
100% сенсорна навігація

• Компактний, елегантний формат, ширина 16 см.
• Режим гучномовця, порт USB-C для гарнітури
• Вбудована бездротова локальна мережа 5(1) та 
Bluetooth-модуль
• Порт Gigabit Ethernet для ПК
• VPN для безпечної роботи з дому
• Плавно регульована нековзна металева ніжка

• 5,5-дюймовий кольоровий екран з вертикальним компонуванням

• Оптимізований доступ до комунікаційних функцій ALE

• 2x5 сенсорних контекстних клавіш, 5 програмованих клавіш

• Відображення 2x6 додаткових клавіш
• Інтуїтивна сенсорна смарт-панель
• Алфавітна клавіатура: сенсорний дисплей та механічна клавіатура.

• Додатковий модуль кольорового дисплея 2x12 клавіш(1)3D Симфонічний HD Аудіо

• Звук Symphonic HD із використанням 
надширокосмугового звуку через гучний 
зв'язок та гарнітуру.

• Циліндрична звукова панель із кольоровою 
тканиною

• Трансляція 3D-аудіо
• Захоплення звуку за допомогою 3 мікрофонів
• Пара(1) з комп'ютером та смартфоном через 

USB або Bluetooth

Настроювані кольори

(1) Потрібне оновлення програмного забезпечення. Уточніть 

наявність свого партнера ALE.
100% сенсорний
досвід

3D-саундбар Бездротова локальна 
мережа/Bluetooth
модуль увімкнено

Алфавітна клавіатура 

Спростіть спілкування
Цей підключений об'єкт, призначений для якісного професійного зв'язку, 
ця ультракомпактна модель може використовуватися без допомоги рук 
або гарнітури. Кольори та дисплей настроюються.

Спілкуйтесь з ясністю
3 мікрофони вловлюють голос, приглушуючи навколишні шуми. 
Циліндрична звукова панель транслює голос у трьох вимірах, дозволяючи 
кільком людям у кімнаті брати участь у розмові.

Підключитись миттєво

Миттєво зв'язуйтеся з контактами, просто натиснувши сенсорний 
екран. Швидкий пошук контактів у каталозі компанії за допомогою 
алфавітної клавіатури та миттєве підключення.

Корпоративні настільні телефони ОСНОВНІ НАСТІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ ПОРІВНЯННЯ SIP НАСТОЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ
електронний каталог
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Настільний телефон ALE-500 Завантажити технічний опис

Витончений та ультракомпактний дизайн 100% сенсорна навігація
• Компактний, елегантний формат, ширина 16 см.
• Режим гучномовця, порт USB-C для гарнітури
• Вбудована бездротова локальна мережа 5(1) та 

Bluetooth-модуль
• Порт Gigabit Ethernet для ПК
• VPN для безпечної роботи з дому
• Плавно регульована нековзна металева ніжка

• 5,5-дюймовий кольоровий екран з вертикальним 
компонуванням

• Оптимізований доступ до комунікаційних функцій ALE
• x5 сенсорних контекстних клавіш, 5 програмованих клавіш
• Відображення 2х6 додаткових сенсорних кнопок
• Інтуїтивна сенсорна смарт-панель
• Алфавітна клавіатура: сенсорний дисплей та механічна 

клавіатура.
• Додатковий модуль кольорового дисплея 2x12 клавіш(1)

Працюйте з будь-якого місця

• Додаткова бездротова локальна мережа 
(1) та Bluetooth-модуль

• Bluetooth 5.0 для бездротової гарнітури
• Додаткова бездротова трубка
• 2xUSB-c для дротових навушників
• та аксесуарів
• VPN для безпечної роботи з дому
• Порт Gigabit Ethernet для ПК

Настроювані кольори

(1) Потрібне оновлення програмного забезпечення. Уточніть 

наявність свого партнера ALE.
100% сенсорний
досвід

3D-саундбар Бездротова локальна 
мережа/Bluetooth модуль 
увімкнено

Bluetooth-телефон модуль 

увімкнено

Спілкуйтесь з ясністю
3 мікрофони вловлюють голос, приглушуючи навколишні шуми. 
Циліндрична звукова панель транслює голос у трьох вимірах, 
дозволяючи кільком людям у кімнаті брати участь у розмові.

Спілкуйтесь скрізь

В офісах з відкритим плануванням, конференц-залах або вдома, 
використовуючи безпечне підключення VPN та WLAN. 
Насолоджуйтесь чудовим звуком на всіх ваших віртуальних 
зустрічах, використовуючи гучний зв'язок, підключений до вашого 
комп'ютера або смартфона.

Підключитись миттєво

Миттєво зв'язуйтеся з контактами, просто натиснувши 
сенсорний екран. Швидкий пошук контактів у каталозі 
компанії за допомогою алфавітної клавіатури та миттєве 
підключення.

КОРПОРАТИВНІ НАСТІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ НЕОБХІДНІ НАСТІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ SIP НАСТІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ ПОРІВНЯННЯ
електронний каталог
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Настільний телефон ALE-400 Завантажити технічний опис

Великий 4,3-дюймовий сенсорний екран
Працюйте з будь-якого місця

• Оптимізований доступ до комунікаційних функцій 
ALE
• 2x5 контекстних сенсорних клавіш, 3 програмовані 
клавіші
• Інтуїтивна сенсорна смарт-панель
• Додаткова алфавітна клавіатура
• Додатковий модуль кольорового дисплея 2x12 клавіш 

• Додатковий WLAN 5(1) та модуль Bluetooth із Bluetooth 5.0
для бездротової гарнітури

• Додаткова бездротова трубка
• 2 порти USB-c для дротової гарнітури та аксесуарів
• VPN для безпечної роботи з дому
• Порт Gigabit Ethernet для ПК

Настроювані кольори
3D Симфонічний HD Аудіо
• Звук Symphonic HD за допомогою

надширокосмугового звуку через гучний зв'язок та
гарнітуру.

• Циліндрична звукова панель із кольоровою тканиною
• 3D-аудіомовлення
• Звукове захоплення за допомогою 3 мікрофонів
• Пара(1) з комп'ютером та смартфоном через USB або

Bluetooth

(1) Потрібне оновлення програмного забезпечення. Уточніть 

наявність свого партнера ALE. Сенсорний екран 3D-саундбар Бездротова локальна 
мережа/Bluetooth опція 
модуля

Бездротова трубка

Підключитись миттєво

Миттєво зв'язуйтеся з контактами, просто натиснувши 
сенсорний екран. Швидкий пошук контактів у каталозі 
компанії за допомогою алфавітної клавіатури та миттєве 
підключення.

Спілкуйтесь з ясністю

3 мікрофони вловлюють голос, приглушуючи 
навколишні шуми. Циліндрична звукова панель 
транслює голос у трьох вимірах, дозволяючи кільком 
людям у кімнаті брати участь у розмові.

Спілкуйтесь скрізь

В офісах з відкритим плануванням, конференц-залах або вдома, 
використовуючи безпечне підключення VPN та WLAN. 
Насолоджуйтесь чудовим звуком на всіх ваших віртуальних 
зустрічах, використовуючи гучний зв'язок, підключений до вашого 
комп'ютера або смартфона.

Корпоративні настільні телефони НЕОБХІДНІ НАСТІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ ПОРІВНЯННЯ SIP ТЕЛЕФОНІВ
електронний каталог
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Настільний телефон ALE-300 Завантажити технічний опис

3D Симфонічний HD Аудіо Великий кольоровий дисплей

• Звук Symphonic HD за допомогою надширокосмугового 
звуку через гучний зв'язок та гарнітуру.

• Циліндрична звукова панель із кольоровою тканиною
• 3D-аудіомовлення
• Пара(1) з комп'ютером та смартфоном через USB або 

Bluetooth

• 3,5-дюймовий кольоровий екран
• Оптимізований доступ до комунікаційних функцій ALE
• 2x5 контекстних клавіш із синім світлодіодом
• Інтуїтивна сенсорна смарт-панель
• Додаткова алфавітна клавіатура
• Додатковий модуль кольорового дисплея 2x12 клавіш(1)

Работайте из любого места

• Додатковий WLAN 5(1) та модуль Bluetooth 
із Bluetooth 5.0 для бездротової гарнітури

• 2 порти USB-c для дротової гарнітури та 
аксесуарів
• VPN для безпечної роботи з дому
• Порт Gigabit Ethernet для ПК

Настроювані кольори

(1) Потрібне оновлення програмного забезпечення. Уточніть 

наявність свого партнера ALE. Великий вибір 
кольорів

3D-саундбар Бездротова локальна 
мережа/Bluetooth опція 
модуля

Алфавітна клавіатура 

Спілкуйтесь з ясністю

Ваші важливі повідомлення стають інтерактивнішими: і гучний зв'язок, і 
телефонна трубка пропонують надширокосмугову технологію. Циліндрична 
звукова панель транслює голос у трьох вимірах, дозволяючи кільком людям у 
кімнаті брати участь у розмові.

Спілкуйтесь скрізь
В офісах з відкритим плануванням, конференц-залах або вдома, 
використовуючи безпечне підключення VPN та WLAN. Насолоджуйтесь 
чудовим звуком на всіх ваших віртуальних зустрічах, використовуючи 
гучний зв'язок, підключений до вашого комп'ютера або смартфона.

Поліпшити задоволеність клієнтів.

Успішно керуйте великою кількістю дзвінків, використовуючи великий 
дисплей із контекстно-залежними клавішами, додаткову алфавітну 
клавіатуру та модуль розширення клавіш.

Корпоративні настільні телефони НЕОБХІДНІ НАСТІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ SIP НАСТІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ ПОРІВНЯННЯ
електронний каталог
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Аксесуари серії Enterprise

ALE-100 - Алфавітна клавіатура
Весь каталог компанії у вас під рукою
Не потрібно запам'ятовувати телефонні номери, просто здійсніть пошук у корпоративному довіднику та 

миттєво підключіться. За допомогою цієї Qwerty-клавіатури з великими клавішами звертатися до людей на 

ім'я інтуїтивно зрозуміло. Він магнітно кріпиться до DeskPhone та підключається через порт USB-C до 

задньої панелі телефону.

ALE-108 - Модуль WLAN/Bluetooth
для бездротового зв'язку у будь-який час
Спілкуйтеся, де хочете: телефон підключений через WLAN 5 до вашої компанії або до 
вашого інтернет-блоку. Поєднання гарнітури Bluetooth для спілкування без громіздкого 
шнура. Вставте модуль у спеціальну бічну панель. Для роботи WLAN потрібне оновлення 
програмного забезпечення. Наявність уточнюйте у бізнес-партнерів ALE.

ALE-110 - Комплект для настінного монтажу
Забезпечення зв'язку завжди в межах досяжності
Легкий доступ для відвідувачів та персоналу: його можна закріпити на стіні. Комплект для настінного 
монтажу пригвинчується до телефону. 2 гвинти забезпечують надійну фіксацію пристрою навіть при 
частому використанні.

ALE-120 - Клавішний модуль розширення
Спростіть зв'язок клієнтів із вашими співробітниками 
Моніторинг всіх ліній обслуговування клієнтів за допомогою цього модуля; 24 програмовані клавіші 
зі світлодіодами. Кольорові екрани легко читаються. Програмування ключів здійснюється в 
електронному вигляді для зручності обслуговування. Модуль підключається та живиться від порту 
USB-C телефону.

Наявність уточнюйте у бізнес-партнерів ALE.

Корпоративні настільні телефони НЕОБХІДНІ НАСТІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ SIP НАСТІЛЬНІ ТЕЛЕФОНІ

Більше аксесуарів > 

ПОРІВНЯННЯ
електронний каталог
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Аксесуари серії Enterprise

АLE-140 - Комплекти для доопрацювання
Виберіть колір, який найкраще підходить для вашого приміщення
Чи хочете ви «Ruby» динамічний червоний, «Azure» яскраво-синій, «Neptune» темно-синій або 
«Factory» промисловий сірий, вибір за вами. Трубка, верхня панель та кольорові елементи 
звукової панелі легко кріпляться. У кожному кольорі за одним набором.

ALE-150 - Надширокосмугова провідна трубка
Для захоплюючих розмов
При використанні надширокосмугового сумісного телефону люди, з якими ви розмовляєте, звучать так, 
ніби вони знаходяться в одній кімнаті. Телефон пропонує обтічний дизайн і чудове захоплення і 
підключається через спеціальний порт RJ11 на задній панелі телефону. Він продається з провідними 
моделями ALE DeskPhone і як запасна частина.

ALE-160 - Бездротова широкосмугова трубка
Спілкуйтесь з повною свободою
Відсутність шнура робить телефон зручнішим для утримання. Для більшої конфіденційності перейдіть до кімнати 

для нарад на відстань до 10 метрів від телефону або встаньте під час телефонних розмов: ви будете сповнені 

енергії! Змінюйте гучність, відключайте мікрофон і відключайте телефон за допомогою бічних кнопок. Телефон 

автоматично заряджається, коли він не зайнятий телефоном. Потрібен модуль ALE-108. Акумулятор у комплекті.

ALE-161 - Акумулятор для бездротової трубки ALE-160
Для тривалого бездротового зв'язку
Ця батарея, що перезаряджається, забезпечує живлення бездротової телефонної трубки ALE-160. 
Його літій-іонна технологія 3,7 В 400 мАч забезпечує розширену автономність зв'язку.

Корпоративні настільні телефони НЕОБХІДНІ НАСТІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ SIP НАСТІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ

<Більше аксесуарів 

ПОРІВНЯННЯ
електронний каталог

Настільні телефони ALE Сторінка 10



Настільні телефони ALE: основна лінійка

Широкополосний звук USB-
порт для гарнітури

Доступ до всіх 
комунікацій ALE 
Сервіси

Компактний,
зручний дизайн

Насолоджуйтесь більш інтерактивними розмовами
З покращеною якістю звуку
Зробіть важливі повідомлення більш інтерактивними: спікерфон і трубка забезпечують якість 
широкосмугового звуку з покращеним ехопридушенням. Підключіть USB-гарнітуру для розмов без 
допомоги рук та конфіденційності.

Управляйте дзвінками легко та швидко
Використання оптимізованих контекстних меню

Всі послуги телефонної системи ALE прості у використанні завдяки контекстному меню на 

великому дисплеї. На дзвінки клієнтів відповідають та переадресовують швидше. Модель 30h 

пропонує безліч аксесуарів, включаючи алфавітну клавіатуру та модуль клавіш, щоб швидше 

керувати великою кількістю викликів.

Оптимізуйте спілкування
Завдяки компактному розміру, регульованій у двох положеннях підставці, обтічній трубці та тонко 
перфорованій кришці динаміка, дизайн телефону класичний та бізнес-класу. Контекстні клавіші, 4-
позиційна навігація та клавіші управління забезпечують плавне та зручне управління викликами.

Спілкуйтесь з будь-якої мережі
Использование гибридных цифровых IP-моделей или полностью IP-моделей
Моделі 30h та 20h сумісні як із цифровими, так і з IP-мережами. Отримайте чудовий досвід 
спілкування прямо зараз з вашої цифрової мережі. Оновлення до IP у будь-який час: всі моделі 
підтримують IP та можуть використовуватися для віддаленої роботи.

Гібридне цифрове та 
IP-підключення

КОРПОРАТИВНІ НАСТІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ НЕОБХІДНІ НАСТІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ ПОРІВНЯННЯ SIP ТЕЛЕФОНІВелектронний каталог
Настільні телефони ALE Сторінка 
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Настільний телефон ALE-30h Завантажити технічний опис

Цифрова та IP-гнучкість Великий 3,5-дюймовий кольоровий дисплей
• Гібридний порт RJ45 для цифрових та IP-мереж
• Цифровий зв'язок із дистанційним живленням
• Оновлення IP/POE у будь-який час
• VPN для безпечної роботи з дому*

• Оптимізований доступ до комунікаційних функцій ALE
• 2x5 контекстних клавіш зі світлодіодним підсвічуванням
• До 56 контекстно-залежних клавіш
• Чотирьохстороння навігація

Аксесуари для керування великою кількістю викликів Чистота широкосмугового звуку *

• Додатковий ключовий модуль із 20 клавішами та 
кольоровим екраном
• Додаткова алфавітна клавіатура
• Боковий порт USB-A та задній порт USB-C для 
гарнітури

• Широкополосний звук — сумісність із OPUS*
• Широкосмугова провідна трубка та гучний зв'язок
• Повнодуплексний звук
• Підтримка широкосмугової аудіогарнітури

* Тільки IP-режим

більше кольору

Відображати
Алфавітна

опція клавіатури
Ключове розширення

опції модуля

Спілкуйтесь з будь-якої мережі
Поліпшіть можливості спілкування за допомогою кольорового 
екрана телефону, контекстних клавіш, порту USB для гарнітури та 
модуля розширення клавіш у цифровій мережі. Оновлення до IP у 
будь-який час: ця гібридна модель також підключається до IP-
мережі та безпечно працює вдома.

Поліпшити задоволеність клієнтів

Успішно керуйте великою кількістю викликів клієнтів, 
використовуючи великий дисплей із контекстно-залежними 
клавішами, додаткову алфавітну клавіатуру та модуль 
розширення клавіш.

Підключитись миттєво

Миттєво зв'язуйтеся з контактами одним натисканням 
клавіші. Швидкий пошук контактів у каталозі компанії за 
допомогою алфавітної клавіатури та миттєве 
підключення.

КОРПОРАТИВНІ НАСТІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ НЕОБХІДНІ НАСТІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ ПОРІВНЯННЯ SIP ТЕЛЕФОНІВ
електронний каталог
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Настільний телефон ALE-20h Завантажити технічний опис

Цифрова та IP-гнучкість Доступ до всіх комунікаційних функцій ALE

• Гібридний порт RJ45 для цифрових
• та IP-мереж
• Цифровий зв'язок із дистанційним 

живленням
• Оновлення IP/POE у будь-який час
• VPN для безпечної роботи з дому*

•2,8-дюймовий дисплей з підсвічуванням

• 2x3 контекстні клавіші зі світлодіодом
• До 56 контекстно-залежних клавіш
• Чотирьохстороння навігація

USB-порт для гарнітури
Чистота широкосмугового звуку *

• Порт гарнітури RJ9
• Боковий порт USB-A та задній порт 

USB-C

• Широкополосний звук — сумісність із 
OPUS*

• Широкосмугова провідна трубка та 
гучний зв'язок

• Повнодуплексний звук

* Тільки IP-режим
Підсвічування
зображення

ALE

навігація

USB
порти

Спілкуйтесь з будь-якої мережі
Поліпшіть можливості спілкування за допомогою кольорового екрана 
телефону, контекстних клавіш, порту USB для гарнітури та модуля 
розширення клавіш у цифровій мережі. Оновлення до IP у будь-який 
час: ця гібридна модель також підключається до IP-мережі та безпечно 
працює вдома.

Легкий доступ до всіх послуг телефонної системи
Екран з підсвічуванням з 6 контекстними клавішами, 4-позиційними 
навігаційними клавішами та миттєвим доступом до каталогу забезпечує 
інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача. Дзвінки клієнтів 
обробляються швидко та чітко.

Тримайте руки вільними

Легко підключіть гарнітуру USB для гучномовця. Гарнітура 
рекомендується тим, хто телефонує більше години на день.

КОРПОРАТИВНІ НАСТІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ НЕОБХІДНІ НАСТІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ ПОРІВНЯННЯ SIP ТЕЛЕФОНІВ
електронний каталог
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Настільний телефон ALE-20 Завантажити технічний опис

Чистота широкосмугового звуку Доступ до всіх комунікаційних функцій ALE
• Широкополосний звук — сумісність 

із OPUS
• Широкосмугова провідна трубка та 

гучний зв'язок
• Повнодуплексний звук

• 2,8-дюймовий дисплей з підсвічуванням
• 2x3 контекстні клавіші зі світлодіодом
• До 56 контекстно-залежних клавіш
• Чотирьохстороння навігація

USB-порт для гарнітури Порт ПК Gigabit Ethernet

• Порт гарнітури RJ9
• Бічний порт USB-A та порт USB-C
• Сумісність із широкосмуговою 

дротовою гарнітурою

• 2 порти RJ45
• Гігабітний Ethernet та POE
• Централізоване управління 

ALE

Широкополосне
аудіо

Підсвічування
АLE

навігація

USB

порти

Спілкуйтесь з легкістю

І трубка, і гучний зв'язок забезпечують звук високої 
чіткості, що дозволяє покращити концентрацію та 
взаємодію під час важливих розмов.

Легкий доступ до всіх послуг телефонної системи

Екран із підсвічуванням із 6 контекстними клавішами, 4-позиційними 
навігаційними клавішами та миттєвим доступом до каталогу забезпечує 
інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача. Дзвінки клієнтів 
обробляються швидко та чітко.

Тримайте руки вільними

Легко підключіть гарнітуру USB для гучномовця. 
Гарнітура рекомендується тим, хто телефонує більше 
години на день.

КОРПОРАТИВНІ НАСТІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ НЕОБХІДНІ НАСТІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ ПОРІВНЯННЯ SIP ТЕЛЕФОНІВ
електронний каталог
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Аксесуари для серії Essential

АЛЕ-10 - Алфавітна клавіатура
Полегшує пошук у каталозі компанії.
Просто підключайтеся, переглядаючи каталог за допомогою цієї Qwerty-клавіатури. ЇЇ легко 
закріпити дома. Вона підключається через спеціальний порт на задній панелі ALE-30h DeskPhone.

EM-200 - Ключовий модуль
Полегшує зв'язок клієнтів із вашими співробітниками
Моментальний контроль усіх ліній обслуговування клієнтів за допомогою ключового модуля. 
Кольоровий екран легко читається. Прокрутіть вліво та вправо кілька екранів із 20 клавішами, 
використовуючи спеціальні кнопки в нижній частині екрана. Ключі керуються централізовано для 
зручності обслуговування. Модуль підключається та отримує живлення через спеціальний порт USB-A 
на бічній панелі ALE-30h DeskPhone.

Комплект настінного монтажу для АЛЕ-20/АЛЕ-20ч/АЛЕ-30ч
Забезпечте зв'язок завжди в межах досяжності
Легкодоступність для відвідувачів та персоналу: Ваш телефон можна закріпити на стіні. Комплект для 
настінного монтажу пригвинчується до телефону. У кронштейні передбачено два гвинти для надійного 
кріплення пристрою навіть при частому використанні.

USB-гарнітури
За якісний та зручний зв'язок
Гарнітури ALE для повсякденного носіння: вони надлегкі, але міцні з посиленою металевою штангою. 
Їхні неодимові динаміки забезпечують якість звуку HD. Мікрофон забезпечує покращене 
шумозаглушення для кришталево чистого звуку.

КОРПОРАТИВНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ НЕОБХОДИМЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СРАВНЕНИЕ SIP ТЕЛЕФОНОВ
електронний каталог
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ALE DeskPhone: Базова модель SIP

Широкополосний звук
Високоефективна луна 
скасування

SIP-стандарт

Компактний,,
зручний дизайн

Порт ПК Gigabit Ethernet

Насолоджуйтесь більш інтерактивними розмовами
З покращеною якістю звуку
Зробіть важливі повідомлення більш інтерактивними: спікерфон і трубка забезпечують якість 
широкосмугового звуку з покращеним ехопридушенням.

Керуйте великою кількістю дзвінків звідусіль

Використання цього SIP-пристрою бізнес-класу
Використовуйте локальну телефонну книгу та історію дзвінків, щоб миттєво підключатися до контактів. 

Декілька співробітників можуть користуватися цим телефоном по кількох лініях. Легко з'єднуйте людей 

за допомогою вбудованого 5-стороннього конференц-моста. Цей телефон відповідає стандарту SIP та 

сумісний із брандмауерами Session Border Controller.

Оптимізуйте спілкування
Компактний розмір, регульована у двох положеннях підставка та обтічна трубка роблять дизайн 
телефону класичним та діловим. Контекстні клавіші, 4-позиційна навігація та клавіші управління 
забезпечують плавне та зручне управління викликами.

Заощаджуйте, підключивши свій комп'ютер
До порту Gigabit Ethernet
Підключіть свій комп'ютер до цієї моделі та збережіть порт на комутаторі Ethernet. Телефон також 
пропонує низьке енергоспоживання класу 1, щоб заощадити більше.

НАСТІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ SIP НАСТОЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ ПОРІВНЯННЯ
електронний каталог
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Настільний телефон ALE-2 Скачать техническое описание

Чистота широкополосного звука Інтуїтивна навігація
• Широкополосний звук — сумісність із

OPUS
• Широкосмугова провідна трубка та гучний

зв'язок
• Порт гарнітури RJ9
• Акустичне ехопридушення
• Повнодуплексний динамік

• 2,8-дюймовий дисплей з
підсвічуванням

• 3 контекстні клавіші зі світлодіодами
та 4 інтерактивні клавіші меню

• Локальний довідник на 1000 дзвінків
• Історія дзвінків: 1000 дзвінків
• Чотирьохстороння навігація

Відповідність стандарту SIP Компактна конструкція

• Стандартний протокол SIP
• SIP-лінії
• Локальна конференція із 5 учасниками
• Зашифровані повідомлення
• Хмарний сервіс для розгортання

• Регульована ніжка: 45" та 50"

• Додатковий настінний монтаж

Порт ПК Gigabit Ethernet
• 2 порта RJ45
• Гігабітний Ethernet та POE

Широкосмуговий звук Дисплей з підсвіткою Локальный каталог Конференц-мост

Спілкуйтесь з ясністю
І трубка, і гучний зв'язок забезпечують широкосмуговий 
звук для покращення фокусування та взаємодії під час 
важливих розмов.

Легко спілкуйтесь за допомогою SIP

П'ятисторонній конференц-зв'язок, локальний довідник та 3 
окремі лінії спрощують спілкування для всіх відділів. Цей телефон 
сумісний з інтероперабельним стандартом SIP та забезпечує 
безпечний зв'язок для віддалених співробітників за допомогою 
прикордонного контролера сеансу SIP.

Підвищення задоволеності клієнтів

Керуйте дзвінками легко та швидко, використовуючи 

контекстне меню та чотиристоронню навігацію. Ніколи не 

пропускайте дзвінки, використовуючи історію дзвінків на 

1000 записів.

НАСТІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ SIP НАСТОЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ ПОРІВНЯННЯ
електронний каталог
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Порівняльна таблиця

Як вибрати моделі ALE DeskPhone

Популярный

Підприємство

Модель АLE-500
Bluetooth

АLE-500
Немає трубки

АLE-500 400
Bluetooth

ALE-400 ALE-300

Екран Розмір

Сенсорний/кольоровий дисплей

5,5”

• / •

5,5”

• / •

5,5”

• / •

4,3 дюйма

• / •

4,3 дюйма

• / •

3,5”

- / •

Аудіо Шумовий бар'єр(1)/Мікрофони • / 3 • / 3 • / 3 • / 3 • / 3 - / 1

Широкосмугова трубка: бездротова/провідна • / - - / - - / • • / - - / • - / •

Бездротовий зв'язок Бездротова мережа(1), модуль Bluetooth: у комплекті/опція • / - • / - - / • • / - - / • - / •
Навігація Доступ до всіх функцій зв'язку ALE • • • • • •

Контекстне торкання або механічні клавіші 2х5 2х5 2х5 2х5 2х5 2х5

Програмовані клавіші 5 5 5 3 3 3

через оновлення програмного забезпечення пізніше. Зверніться до представника ALE для отримання додаткової інформації.

НАСТІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ RISE НАСТІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ SIP ПОРІВНЯННЯ
електронний каталог
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Порівняльна таблиця
Як вибрати моделі ALE DeskPhone

Гібридний

вибір

Основні та SIP

АLE-30h АLE-20h АLE-20 АLE-2

Екран Розмір

Кольоровий дисплей/дисплей з підсвічуванням

3,5”

• / -

2,8”

- / •

2,8”

- / •

2,8”

- / •

Екран Широкосмуговий повнодуплексний спікерфон •(1) •(1) • •
Широкосмуговий телефон RJ9 •(1) •(1) • •

Навігація Контекстні ключі

Програмовані клавіші

2х5

2

2х3

2

2х3

2

3

2

Аксесуари Алфавітна клавіатура АЛЭ-10 - - -

Ключовий модуль розширення ЭМ 200 - - -

Зв'язок Порт ПК Gigabit Ethernet

Цифровий - гібридний IP-порт

Порт USB-C/USB-A

Протокол зв'язку

Вбудований VPN-клієнт для роботи з дому

-

•

1/1

NOE-IP/NOE

-

•

1/1

NOE-IP/NOE

•

-

1/1

NOE-IP

•

•

-

-

SIP
Безопасный SIP•(1) •(1)

діапазон аудіо та режим VPN тільки в режимі IP

НАСТІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ ОСНОВНІ НАСТІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ SIP НАСТІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ ПОРІВНЯННЯ
електронний каталог

Настільні телефони ALE Страница 19



Додаткова інформація

Подивіться на наш настільний телефон Alcatel-Lucent Enterprise в Інтернеті.

www.al-enterprise.com Название и логотип Alcatel-Lucent являются товарными знаками Nokia, используемыми ALE по лицензии. Для просмотра других товарных знаков, используемых 

аффилированными компаниями ALE Holding, посетите:www.al-enterprise.com/en/legal/торговые марки-авторское право . Все остальные товарные знаки являются собственностью их соответствующих 

владельцев. Представленная информация может быть изменена без предварительного уведомления. Ни ALE Holding, ни какое-либо из его дочерних предприятий не несут никакой ответственности за 

неточности, содержащиеся в настоящем документе. © Copyright 2020 ALE International, ALE USA Inc. Все права защищены во всех странах. DID21102602EN (ноябрь 2021 г.)

https://www.al-enterprise.com/en/products/devices/ale-deskphones?utm_source=digital-asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=doc-link
https://www.al-enterprise.com/?utm_source=digital-asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=doc-link
https://www.al-enterprise.com/en/legal/trademarks-copyright?utm_source=digital-asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=doc-link



