
Przywołaj każde słowo, zawsze

Vidicode FaeturePhone 175 to idealnie zintegrowane połączenie 
cyfrowego rejestratora rozmów z zaawansowanym funkcjonalnie 
aparatem telefonicznym dla analogowych linii telefonicznych. 
Urządzenie zostało zaprojektowane specjalnie dla ludzi, którzy 
muszą na co dzień powracać do swoich rozmów telefoniczych 
lub po prostu przechowywać nagrania dla celów bezpieczeństwa, 
weryfikacji ustaleń czy też szkoleniowych.

Nagrane rozmowy są archiwizowane na wbudowanej pamięci 
Flash, skąd automatycznie są kopiowane na dysk CD przy 
użyciu wbudowanej nagrywarki. Wyszukiwanie i odsłuchiwanie 
można realizować bezpośrednio na urządzeniu korzystając z 
wyświetlacza, klawiatury oraz wbudowanego głośnika.

• Telefon analogowy z wbudowaną nagrywarką rozmów na CD
• Rozbudowana i funkcjonalna książka telefoniczna dla 500 kontaktów
• Zapowiedź przed rozpoczęciem nagrywania
• Funkcja automatycznej sekretarki
• Automatyczne lub ręczne nagrywanie prowadzonych rozmów
• Funkcja telefonu głośnomówiącego – „speaker phone”
• Możliwość podłączenia zestawu nagłownego
• Wydajna baza danych – szybkie wyszukiwanie nagrań
• Dostęp do nagrań i ich odsłuchiwanie z poziomu samego aparatu
• Możliwość użycia w charakterze dyktafonu lub magnetofonu 
   konferencyjnego
• Nagrania zapisywane na płytach CD w standardowych 
   formatach audio (do 300 godzin na jednej płycie)
• Możliwość pracy na liniach ISDN za gniazdem NT

Załóżmy, że nigdy
nic nie zapomnisz
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Specyfikacja

Możliwości

• Aparat telefoniczny z rejestracją rozmów
• Prezentacja numeru rozmówcy Caller ID – w trybie 
DTMF lub FSK
• Zapis nagrań na płytach CD (automatyczny lub 
ręczny)
• Odsłuch nagrań na wbudowanym głośniku, przez 
słuchawkę aparatu lub zewnętrzny głośnik
• Pojemność nośnika CD - do 300 godzin lub 15.000 
nagrań
• Archiwum CD odtwarzane w aparacie telefonicznym 
lub na komputerze
• Oprogramowanie Vidicode Quick CD Access do 
wyszukiwania nagrań
• Zabezpieczenie nagrań przy użyciu hasła lub 
opcjonalnej karty szyfrującej CryptoCard

Opcje

• Zestaw nagłowny z mikrofonem
• Pedał sterujący pracą (dyktafon)
• Zewnętrzny mikrofon konferencyjny (biurkowy)
• Szyfrowanie algorytmem Triple DES (karty CryptoCard)

Numer katalogowy

• Vidicode FeaturePhone 175: 010.01510

Specyfikacja techniczna

Dane podstawowe
• Zasilanie: 120-230 V, 50-60 Hz
• Pobór mocy: 5 W
• Temperatura pracy: 0 – 40 °C
• Wymiary: 26 / 23 / 8,5 cm (ze słuchawką)
• Waga: 1,1 kg

Podłączenie
• Telefoniczne: 2 x RJ11 (we-wy)
• Słuchawkowe: RJ10
• Audio: wyjście słuchawki/głośnik 1 x mini-jack
• Audio: wejście mikrofonu: 1 x mini-jack
• Inne: wbudowany głośnik
 
Certyfikaty i normy
• EMC: EN55022 ClassB
• EN55024 ClassB
• FCC15 subpartB
• Bezpieczeństwo: EN60950
• Telekomunikacja: TBR21

Nagrywaj spotkania lub notatki

Vidicode FeaturePhone 175 może służyć nie tylko do 
rejestracji rozmów telefonicznych. Dzięki wbudowanemu, 
bardzo czułemu mikrofonowi lub opcjonalnemu mikrofonowi 
biurkowemu może pełnić rolę magnetofonu konferencyjnego 
lub rozbudowanego dyktafonu.

Błyskawiczne wyszukiwanie nagrań

Vidicode FeaturePhone 175 umożliwia bezpośredni dostęp 
do nagrań przechowywanych w pamięci urządzenia lub na 
płytach CD. Zarówno w samym telefonie jak i na komputerze 
można przeszukiwać listę rozmów na podstawie numeru 
telefonicznego rozmówcy, daty, czasu nagrania czy długości 
rozmowy. Kompletna baza informacji o zarejestrowanych 
rozmowach pozwala szybko i łatwo odnaleźć potrzebne 
nagranie.

• Różnorodne kryteria wyszukiwania: data, czas, czas
   trwania, kierunek połączenia, numer telefonu, nazwa
• Eksport wybranych nagrań z płyt CD na dysk komputera 
   (w tym do plików WAVE)
• Możliwość definiowania widoków listy z nagraniami

Szyfrowanie

Opcjonalnie dostępne karty szyfrujące CryptoCard pozwalają 
na szyfrowanie nagrań w czasie rzeczywistym. Bez przypisanej 
karty i znajomości kodu PIN, nagrania zaszyfrowane nie mogą 
być odtworzone. Jest to nie tylko profesjonalne zabezpieczenie 
nagrań ale również ochrona prywatności osób uczestniczących 
w rozmowie.


