
 

 

MiVoice 6940 IP-telefon 
Kraftfull IP-telefon för ledningens skrivbord  

 

MiVoice 6940 är utformad för chefen som behöver en enastående enhet för avancerade 

kommunikationsbehov. Med MobileLink kan användarens mobiltelefon paras ihop med 6940 via det inbyggda 

Bluetooth 4.1-gränssnittet, så att många av mobiltelefonens funktioner blir tillgängliga på den stationära 

telefonen. Det gör MiVoice 6940 till ett oumbärligt komplement till användarens smarttelefon. 6940 ger 

användaren flexibilitet att skräddarsy telefonen efter specifika behov via en mängd tillbehör som användaren 

själv kan installera. 6940 är från grunden utformad för en utmärkt HD-ljudupplevelse tack vare den unika, 

trådlösa handenheten med taloptimering, en förbättrad högtalarfunktion med full duplex och stöd för både 

Bluetooth- och USB-anslutna headset. 6940 har stöd för dagens höghastighetsnätverk i form av dubbla 

Gigabit Ethernet-portar, och telefonen har en utomordentligt stor 7-tums LCD-färgdisplay med pekfunktion, 

HD-bredbandsljud med avancerad ljudbehandling, 96 programmerbara personliga knappar och sex 

sammanhangsberoende menyknappar.

 

Mobil integrering 

Via integrationsfunktionen MobileLink för mobila 

enheter i IP-telefonen MiVoice 6940 kan 

mobiltelefonsamtalsljudet och kontaktinformationen 

användas på den stationära telefonen. Samtal till 

mobiltelefonen kan besvaras på 6940-enheten, precis 

som vilket samtal som helst, så att användaren får 

tillgång till 6940:s överlägsna ljudkvalitet och 

ergonomi. Mobiltelefonens kontakter synkroniseras 

automatiskt med 6940 så att användaren har tillgång 

till samma kontakter oavsett enhet. 6940 har även en 

strömsatt USB-port som är lämplig för laddning av 

mobiltelefoner. 

 

Enastående ljud 

Mitels HD-ljudteknik Hi-Q ger en utomordentlig 

röstskärpa. 6940:s trådlösa handenhet har 

taloptimering, som ger ett kristallklart tal i alla typer 

av miljöer. 

Dessutom har telefonen en förbättrad HD-

högtalarfunktion med full duplex, som har en 

utmärkt prestanda tack vare den egna, tätade 

ljudkammaren. 

 

Viktiga funktioner 

• 7-tums LCD-färgpekskärm (800 × 480 

bildpunkter) 

• Bluetooth 4.1 

• MobileLink för integrering av mobila 

enheter 

• Laddningspunkt för mobiltelefon 

• Trådlös handenhet med taloptimering 

• Förbättrad högtalarfunktion med full duplex 

• Mycket anpassningsbar via ett brett utbud 

av tillval och tillbehör 
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Funktionsknappar 

• Programmerbara personliga knappar med 

pekfunktion för åtkomst till linjer, 

kortnummer och telefonfunktioner 

• Sammanhangsberoende menyknappar 

med pekfunktion 

• 11 dedikerade funktionsknappar samt 

knappsats 

 

Ljud och codecs 

• Ljudtekniken Mitel Hi-Q 

• Trådlös handenhet med taloptimering 

• Telefonlur anpassad för hörslinga 

• Högkvalitativ högtalarfunktion med 

full duplex 

• Codecs (alla codecs stöds inte av MiNet- 

och SIP-maskinvaran):  

o G.711, G.729, G.722 

o  G.722.1 (endast MiNet);  

o G.726, iLBC AMR, AMR-WB 

(G.722.2) (endast SIP) 

• Gränssnitt för headsetanslutning – USB, 

Bluetooth 4.1 

 

Flexibla alternativ för anslutning av 
headset 

IP-telefonen MiVoice 6940 har ett inbyggt stöd för 

anslutning av headset via USB och Bluetooth.  

 

Skärm och indikatorer 

• 7-tums färgpekskärm (800 × 480 

bildpunkter) 

• Intuitivt grafiskt användargränssnitt och 

lättanvända menyer 

• Inställbar skärmljusstyrka för användning i 

olika typer av belysning 

• Dedikerade lysdioder för samtal, 

meddelande väntar och anslutning av 

mobiltelefon 

 

Protokollstöd 

• Stöd för Mitel IP-protokollet (MiNet)  

• Stöd för SIP (Session Initiation Protocol)  

 

Högupplöst färgskärm 

Telefonen har en utomordentligt stor, högupplöst 

färgpekskärm på 7 tum (800 x 480 bildpunkter) 

som ger en detaljerad visuell upplevelse och 

maximal produktivitet. 

 

Krav på systemprogramvara 

• MiVoice Business, version 8 

• MiVoice Office R5.0 

• MiVoice 5000 R6.4 

• MiVoice MX-ONE R6.3 

• MiVoice Border Gateway (teleworker), 

version 9.4 

• MiCollab Client, version 7.2.2 

 

Integrering och anslutningar 

• Dubbla 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-

portar (LAN/PC) 

• MobileLink  

» Mobilparkoppling via BT 

» Mobilsamtalsljud via skrivbordstelefon 

» Synkronisering av mobila kontakter 

» Mobilladdning (USB-port) 

• Stöd för Mitel Teleworker Solution, ACD 

(Automatic Call Distribution) för agent och 

arbetsledare Kan användas med Mitel 

MiCollab Client 

• Stöd för flera språk: engelska, franska, 

tyska, italienska, portugisiska, spanska 

och nederländska (språkpaket finns att 

hämta för SIP) 

• Säker, krypterad röstkommunikation 

• Stöd för servicefunktioner – IEEE 802.1 

p/Q VLAN och prioritetstaggning  

• Stöd för autentisering via IEEE 802.1x 

• Trådlöst Bluetooth 4.1-gränssnitt 
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• Drivs med USB 2.0-värdport (500 mA) 

• Expansionsport i sidofältet 

 

Strömförbrukning 

• Inaktiv: 1,8 W Normal: 9,0 W 

 

Strömförsörjning  

• Utformad för att spara energi 

• Stöd för standardiserad (IEEE 802.3af) 

PoE (Power over Ethernet) 

• PoE-klass 3 med automatisk PoE-

klassändring om expansionsmodulen 

installeras 

• Stöd för lokal strömförsörjning via 48 VDC 

PoE-inmatning eller 48 VDC väggadapter 

 

Standarder för miljökrav/regelverk 

• Drift: 

» Driftstemperatur +4 °C till +49 °C 

» Luftfuktighet 34 % vid +49 °C 95 %  

vid +29 °C 

• Förvaring: 

» Driftstemperatur -40 °C till +70 °C 

» Luftfuktighet 15 % vid +70 °C 95 % 

vid +29 °C  

 

EMC/Radio 

• Kanada: ICES-003 (Klass B) 

o RSS-247 

• USA: CFR Title 47, delavsnitt 15 (klass B) 

o FCC del 15, delavsnitt C 

• Europa: EN55024 (EU) 

o EN55032 (Klass B) 

o EN 301-489-1-17 

o EN300 328 

o EN 50360 

 

• Australien/Nya Zeeland:  

o AS / NZS CISPR 22 

 

Säkerhet  

• Kanada: CSA C22.2 NO. 60950-1 

• USA: UL 60950-1 

• Europa: EN 60950-1 

• Australien/NZ: AS/NZS 60950-1 

 

Telecom 

• Kanada: CS03 del V (kompatibel med 

hörapparater) 

• USA: FCC del 68 (CFR 47) (kompatibel 

med hörapparater) 

• Australien/Nya Zeeland:  

o PTC220 

o AS/CA S004 

o AS/ACIF, 2040 

 

Andra  

• MTBF-frekvens: 40 år 

• Storlek (L x B x H): 9,7 x 5,9 x 7,5 tum 

(24,5 x 15 x 19 cm) 

• Vikt: 1,18 kg 

 

 


