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Gigaset Repeater HX  

 
 
Repeater pro routery s DECT podporující široké pásmo, šifrování a předávání  
podle nového standardu ETSI Repeater (podporují-li ho routery)  
plus: plně zpětná kompatibilita s Gigaset Repeater 2.0 
Repeater pro rozšíření dosahu DECT/GAP základen Gigaset se zabezpečeným 
DECT spojením a širokopásmovými hovory 
 

 

  

 

 

 

Rozhraní:  DECT, GAP, CAT-iq   

  

Standardy: plně kompatibilní s NOVÝM standardem pro repeatery 

  ETS 300 700 V2.1.1  

  

 

 
 

Dosah 

o uvnitř:        až   50 metrů 
o venku:    až 300 metrů 

 
 

Funkce 

o rozšiřuje dosah pro DECT routery s CAT-iq/DECT 
o SUOTA pro repeater a sluchátka v dosahu repeateru (pokud 

základna/router podporuje SUOTA) 
o rozšiřuje dosah DECT/GAP základen Gigaset 
o automaticky „snadná“ metoda přihlášení 
o DECT šifrování  
o podporuje širokopásmové hovory 
o interní/externí hovory v rámci rozšířeného dosahu 
o řízení 2 aktivních hovorů zároveň 
o přeposílá informace na displej a nastavení ze 

základny/routeru na sluchátko v rámci rozšířeného dosahu 
o podporuje automatické předávání hovorů v rámci dosahu  

 

Konfigurace 

o snadná instalace na DECT základně/ 
DECT/CAT-iq routeru Gigaset 

o až 6 repeaterů na základnu (závisí na základně/DECT 
routeru) 

o dosahy repeaterů se mohou překrývat 
o počet repeaterů je nezávislý na počtu provozovaných 

sluchátek  

               
Kompatibilita: 

o plně kompatibilní s DECT routery s CAT-iq podporujícími nový 
standard pro repeatery (tj. široké pásmo/šifrování/předávání)*) 

o kompatibilní se všemi DECT routery (potenciálně se sníženou 
funkčností (např. žádné šifrování))*) 
 
*) podporuje-li router funkce repeateru 

 

 

o všechna sluchátka Gigaset podporují plnou sadu funkcí 
Repeateru HX 
plná kompatibilita repeateru u následujících základen: 
- DX800A all-in-one, DX600A isdn, DL500A (podpora až 6 
přístrojů Repeater HX) 
- systémy Gigaset GO / IP (např. C430IP/C530IP, všechny 
GO-Box100) – podpora až 2 přístrojů Repeater HX 
- analogové základny Gigaset: třída C-/S-SL – podpora až 2 
přístrojů Repeater HX  

o zpětně kompatibilní s ostatními produkty Gigaset 
podporujícími DECT repeater: se sadou funkcí Repeater 1.0 
(rozšíření dosahu): 
základny třídy A, základna E560/E560A. 

o podrobnosti o kompatibilitě najdete: 

• v uživatelské příručce telefonu/na obalu 

• v databázi kompatibility: 
www.gigaset.com/Kompatibilitaet  

 

Technické údaje 

o repeatery je možné instalovat pouze uvnitř budov 
o provozní teplota: -10 °C až +45 °C 
o napájení pomocí plug-in jednotky se střídavým napájením 

230 V, 50 Hz  
o spotřeba energie   v pohotovosti: 0,7 W 
o                                    během hovoru: 0,9 W 
o rozměry (DxVxŠ)  131 x 111 x 50  mm 
o hmotnost  154 g 

 

Obsah balení 

o 1 Gigaset Repeater HX 
o 1 napájecí jednotka 
o 1 uživatelská příručka 

 

Barva 

o antracitová 
 

Uvedení na trh 

o 1Q 2019 
o aktualizace SW včetně DECT ULE & DSC2 bude následovat 

později 
     

 

 
 
 
Klíčové přínosy 

• dvojnásobný DECT dosah  

• zabezpečené DECT spojení  

• podpora širokopásmových hovorů 

• max. 2 hovory zároveň na jednom repeateru  

• NOVÉ: plná podpora širokopásmových hovorů, 
šifrování a předávání u routerů podporujících DECT/CAT-iq 
 
 

http://www.gigaset.com/Kompatibilitaet
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Rozšířit dosah1 
Až 6 repeaterů HX (závisí na základně/routeru) 
 
1 pro více informací o kompatibilitě navštivte www.gigaset.com/compatibility 
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