
  

Belangrijkste eigenschappen:

Compact formaat – zonder concessies!
De nieuwe Gigaset SL800H PRO handset maakt indruk met zijn 
compacte ontwerp, grote 2,4-inch TFT-scherm en alle efficiënte 
functies zoals SUOTA, Bluetooth® 4.2, instelbare audioprofielen 
en een briljante HDSP-geluidskwaliteit. De reeks van 
professionele functies wordt gecompleteerd door een trilalarm, 
micro-USB en een uitstekende batterijduur. De handset is 
geoptimaliseerd voor Gigaset single- en multicellsystemen en 
gebruik achter alarmservers. 

Extra veiligheid dankzij de nieuwe hotelmodus
Om privégegevens te beschermen, heeft de nieuwe Gigaset 
SL800H PRO een speciale ‘hotelmodus’. Deze modus zorgt er 
bijvoorbeeld voor dat de oproeplijsten met een vooraf 
gedefinieerd interval van het toestel verwijderd worden, zodat 
de volgende hotel- en kamergast geen toegang heeft tot deze 
gegevens. Hierdoor kan de hotelier makkelijker voldoen aan de 
veiligheidseisen van de eindgebruikers. Door het gebruik van 
resetcodes wordt de oorspronkelijke status weer hersteld. 

Bestand tegen ontsmettingsmiddelen en krassen
De behuizing, de toetsen en het display bestaan uit een 
hoogwaardig oppervlak. Bovendien wordt het oppervlak van de 
handset bij dagelijks gebruik dankzij een hardere 
oppervlaktecoating beschermd tegen krassen. Dankzij deze 
coating is de handset ook bestand tegen desinfectiemiddelen, 
wat het toestel bijzonder geschikt maakt voor grondige 
reiniging ter voorkoming van bacteriën. Een overzicht van de 
geteste desinfectiemiddelen vindt u op de Gigaset 
Professional Wiki.

De SL800H PRO is de kleinste en lichtste DECT-handset in het Gigaset Professional-
portfolio. Ondanks zijn kleine afmetingen beschikt hij over een groot 2,4-inch 
kleurenscherm en de nieuwste technologie. Nieuwe functies zijn onder meer 
Bluetooth® 4.2 en een geïntegreerde 3,5 mm-aansluiting, waardoor zowel 
draadloze als bedrade headsets gebruikt kunnen worden. De uitstekende 
batterijduur, met maximaal 15 uur spreektijd, het geïntegreerde trilalarm, SUOTA 
en het hoogwaardige kras- en desinfectiemiddelbestendige oppervlak maken de 
SL800H PRO de perfecte zakelijke telefoon. De nieuwe hotelmodus en de aparte 
toets voor het selecteren van audioprofielen vereenvoudigen het gebruik in 
zakelijke werkomgevingen. De handset is geoptimaliseerd voor gebruik met alle 
professionele Gigaset DECT-systemen en bovendien kan de SL800H PRO ook 
worden gebruikt op CAT-iq & GAP -compatibele basisstations in single- of 
multicellsystemen van externe leveranciers.

Gigaset SL800H PRO
Slank en compact, zonder concessies in prestaties of functionaliteit
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1)  Geplande softwareupdate naar CAT-iq 2.1
2)  Afhankelijk van basisstation en/of PBX provider
3)  Beschikbaar op een later moment

CONTACTEN SNELKIES-
TOETSEN

HD AUDIO

• Groot, verlicht 2,4-inch TFT-kleurenscherm
• Headset-bediening via Bluetooth® 4.2 of 3,5 mm-

aansluiting
• Maximaal 15 uur gesprekstijd en 300 uur standby-tijd
• Audioprofielen selecteren met een aparte toets
• Handsfreefunctie met heldere HDSP ready TM/CAT-IQ 2.01 

geluidskwaliteit en hoog maximum volume
• Hotelfunctie: automatisch verwijderen van gevoelige 

informatie 
• SUOTA – software update over the air 
• Kras- en desinfectantbestendig
• Lokaal telefoonboek met zoekfunctie en ruimte voor 

maximaal 500 vCards en toegang tot bedrijfstelefoonboek 
via PBX (LDAP, XSI en XML)²

• Uitwisselen van data via Bluetooth® of micro-USB
• Trilalarm
• Geen oproepsignaal in de lader bij parallelle oproep 

(instelbaar)
• Toets sleutel vergrendeling met PIN (noodoproepen 

mogelijk)
• Opladen:

o Opladen via micro-USB 
o Oplaadstation inbegrepen

• Volledig compatibel met Gigaset DECT single- en multicell 
systemen

https://teamwork.gigaset.com/gigawiki/display/GPPPO
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Gebruikersinterface

Telefoonboek en bellen

Oproepen ontvangen

Gemiste oproepen

Hotelfunctie, 
de nieuwe Gigasetfunctie 
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Technische specificaties

Wherever you go. 

1)  Geplande softwareupdate naar CAT-iq 2.1
2)  Afhankelijk van basisstation en/of PBX provider

• Verlicht, grafisch 2,4-inch TFT QVGA kleurenscherm, 240x320 
pixels, tot 8 lijnen en 65.000 kleuren

• Intuïtieve en moderne gebruikersinterface met 
pictogrammen, displaytoetsen, vijf-weg navigatietoets en 
snelkiestoetsen

•
•

Adresboek met ruimte voor maximaal 500 vCard contacten
vCard contacten: voor- en achternaam, drie 
telefoonnummers, e-mailadres, datumherinnering, VIP-
beltonen en een foto van de beller

• PBX-telefooonboek met zoekfunctie (LDAP, XSI  en XML)² 
• Openbaar online telefoonboek met automatische 

zoekfunctie (auto lookup)²
• Drie afzonderlijke oproeplijsten (gemist, inkomend en 

uitgaand) met ieder 20 vermeldingen met CLIP/CNIP en 
tijd/datum

• Nummerherhaling van de laatste 20 ingevoerde nummers
• Snelkiestoetsen (softkeys, 9 numerieke toetsen)
• "Microfoon-uit" toets, toetsvergrendeling en flashtoets
• Automatiche nummerherhalingsfunctie

• Bellerweergave met CLIP, afbeelding en CNIP
• Individuele oproepmelodieën voor VIP-contacten en 

interne oproepen
• Anonieme oproepen dempen
• Trilfunctie

•

•
•
•
•
•

o
o

•
o
o
o
o

• Signalering op het display en door knipperende 
berichtentoets (MWI-toets)

• Lijst met maximaal 20 gemiste oproepen inclusief 
nummerweergave

• Lokale lijst met gemiste oproepen achter GAP single- 
en multicellsystemen van derden

• Direct bellen vanuit de lijst met gemiste oproepen

• HDSP tm/CAT-IQ 2.01 ondersteunde HD-audio 
• Handsfree bellen met uitstekende geluidskwaliteit
• Zijtoetsen voor eenvoudige volumeregeling
• 32 selecteerbare beltonen met 5 volumeniveaus en

crescendo
• Selecteerbare audioprofielen (persoonlijk, stil en luid)
• Headset via Bluetooth of 3,5 mm-aansluiting

Audio

Toetsenbord
• Verlicht en krasbestendig
• Signalering op het display en door knipperende 

berichtentoets (MWI-toets)
• Aparte R-toets
• Profieltoets om persoonlijke, stille en luide 

instellingen direct toe te passen
• Zijtoetsen voor eenvoudige volumeregeling
• Toetsvergrendeling (#-toets) met PIN-beveiliging 

(noodoproepen mogelijk)
• ‘Microfoon uit’-toets



Gigaset SL800H PRO 
Slank en compact, zonder concessies in prestaties of functionaliteit! 

Extra eigenschappen²

Gigaset QuickSync-software
Gratis software (zowel voor Windows en OSX). Verbind 
via micro-USB of Bluetooth® 
• Synchroniseer het telefoonboek van de handset met
MMicrosoft Outlook
• Upload foto’s van bellers/screensavers
• Upload ringtones vanaf een computer naar de handset
• Firmware-update
• Computertelefonieintegratie (CTI)

o Direct kiezen van Microsoft Outlook-contacten
o Computer (zowel Windows als OSX) weergave 

van inkomende oproepen op de

Compatibiliteit
• Geoptimaliseerd en aanbevolen voor:

Gigaset DECT IP singlecellsystemen
• Gigaset N670IP PRO
• Gigaset N510 IP PRO

Gigaset DECT IP multicellsystemen
•  Gigaset N870 IP PRO multicell
•  Gigaset N720 IP PRO multicell
•  GAP en CAT-IQ compatibele DECT-basisstations

(zowel single- als multicell)

Interfaces 

Wherever you go. 

1) Geplande softwareupdate naar CAT-iq 2.1  2) 
Afhankelijk van basisstation en/of PBX provider 

• Agenda met kalender- en herinneringsfuncties
• Emaillezer
• Infodiensten
• Screensaver (foto, diavoorstelling, klok, infodienst)
• Accu laadt ook op in uitgeschakelde stand
• Waarschuwingssignaal bij verlaten DECT-bereik en 

vice versa
• Geen oproepsignaal in de lader bij parallelle oproep, 

instelbaar

•  DECT 
•  Bluetooth®
•  Bluetooth® headset (handsfree en headsetprofiel)
•  Data -uitwisseling en firmware-update met Gigaset 

QuickSync
•  vCard uitwisseling met mobiele telefoons
•  Micro-USB
•  Oplaadfunctie
•  3,5 mm-aansluiting voor  bedrade headsets

DECT-bereik
• Bereik binnen tot 50 meter
• Bereik buiten tot 300 meter

ECO-DECT eigenschappen 
• Tot 60% minder energieverbruik dankzij de 

eenergiebesparende lader

Gebruiksduur
• Gesprekstijd tot 15 uur
• Standby-tijd tot 300 uur



Wherever you go. 

Afmetingen
• Handset: 130 x 51 x 18,5 mm 
• Oplader: 70 x 58,4 x 28,6 mm 
• Verpakking: 224 mm (L) x 166 mm (B) x 60 mm (T) 
• Totaalgewicht inclusief verpakking circa: 347 g

Inhoud van de verpakking
• 1x handset
• 1x accuklep
• 1x Li-ION accu
• 1x riemclip
• 1x oplader voor handset
• 1x voedingsadapter 
• 1x gebuikershandleiding

Aanbevolen omstandigheden
• Bedrijfstemperatuur tussen de +5 en +45 ◦C
• Opslagtemperatuur tussen de -15 en +60 ◦C
• Algemene luchtvochtigheid tussen 20 en 75%,

niet-condenserend

Gigaset SL800H PRO
Ordernummer: S30852-H2975-R102 

It’s your best choice. 

Ontdek meer! Contacteer uw Gigaset contactpersoon of bezoek 
gigasetpro.com of de wiki wiki.gigasetpro.com 
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Gigaset SL800H PRO 
Slank en compact, zonder concessies in prestaties of functionaliteit! 
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