
 

Belangrijkste eigenschappen
• Groot, verlicht 2,4-inch TFT-kleurenscherm
• Intuïtieve gebruikersinterface voor eenvoudig gebruik
• Headset-bediening via Bluetooth® 4.2 of 3,5 mm-

aansluiting
• Losse programmeerbare alarmknop
• Audioprofielen selecteren met een aparte knop
• Zijtoetsen voor volumeregeling tijdens het gesprek
• IP40 beschermingsklasse en afgesloten voor metaalstof
• 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)

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

(instelbaar)
• Toetsvergrendeling (#-toets) met PIN-beveiliging 

(noodoproepen mogelijk)
• Opladen:

o Maximaal 12 uur gesprekstijd
o Maximaal 300 uur standby-tijd
o Opladen via micro-USB 
o Oplaadstation inbegrepen

• Volledig compatibel met Gigaset DECT single- en multicell 
systemen

Wherever you go. 

1) Planned software update to CAT-iq 2.1 
2) Depending on base station and/or PBX, provider 
3) Available at a later date

Tastbare evolutie – van binnen én buiten
De nieuwe Gigaset S700H PRO handset maakt indruk met zijn 
grote 2,4-inch TFT-scherm en tal van zakelijke functies zoals 
SUOTA, Bluetooth® 4.2, instelbare audioprofielen en een 
briljante HDSP-readyTM geluidskwaliteit. Met de audioprofielen 
kunt u met één druk op de knop het volume naar wens 
instellen. 
Het professionele scala wordt verder aangevuld met een 
trilalarm, micro-USB en een uitstekende batterijduur. 

Extra veiligheid dankzij de nieuwe hotelmodus
Om privégegevens te beschermen, heeft de nieuwe Gigaset 
S700H 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 makkerlijker voldoen aan de 
veiligheidseisen van de eindgebruikers. De handset is 
geoptimaliseerd voor Gigaset single- en multicellsystemen en 
gebruik achter alarmservers.

Bestand tegen ontsmettingsmiddelen en krassen
De behuizing, het toetsenbord 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. Hierdoor 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. 
Daarnaast is de behuizing zo ontworpen dat er geen metaalstof 
in de handset kan komen. 

Ontmoet de nieuwe S700H PRO – ontwikkeld als optimale ondersteuning van het 
alledaagse kantoorleven. Het grote 2,4-inch TFT-scherm valt direct op wanneer je 
naar het, desinfectiemiddelbestendige, oppervlak van de handset kijkt. Het toestel is 
krasbestendig, heeft een goed afleesbaar toetsenbord en het geheel ligt prettig in 
de hand. De uitstekende batterijduur, met tot 320 uur standby-tijd, maakt de S700H 
PRO samen met Bluetooth® 4.2 en een geïntegreerde 3,5 mm-aansluiting de 
perfecte metgezel voor het dagelijkse werk. De nieuwe hotelfunctie en de aparte 
knop voor het selecteren van audioprofielen vereenvoudigen het gebruik in 
professionele werkomgevingen. De handset is geoptimaliseerd voor gebruik met 
alle professionele Gigaset DECT-systemen en bovendien kan de S700H PRO ook 
worden gebruikt op CAT-iq & GAP -compatibele basisstations in single- of 
multicellsystemen van externe leveranciers.

Gigaset S700H PRO
De allround handset voor dagelijks gebruik in single- en multicellsystemen! 
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De allround handset voor dagelijks gebruik in single- en multicellsystemen!

Technische specificaties

Gebruikersinterface
• Verlicht, grafisch 2,4-inch TFT QVGA kleurenscherm, 240x320 

pixels, tot 8 gesprekken en 65.000 kleuren
• Intuïtieve en moderne gebruikersinterface met 

pictogrammen, displaytoetsen, vijf-weg navigatietoets en 
snelkiestoetsen

• Adresboek met ruimte voor maximaal 500 vCard contact
• vCard contacten: voor- en achternaam, 3 telefoonnummers, 

e-mailadres, datumherinnering, VIP-beltonen en een foto van 
de beller

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

(auto lookup)
• 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
• Automatische nummerherhalingsfunctie

Connectiviteit
Flexibele verbindingsopties met de S700H PRO 

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

interne oproepen
•
•

Anonieme oproepen dempen 
Trilalarm

Hotelfunctie
De nieuwe Gigasetfunctie 
• Gegevens zoals oproeplijsten kunnen met een gedefinieerde 

interval verwijderd worden
• Softkey instellingen blokkeren
• Voicemailfunctie (de)activeren
• Bluetoothmenu is gedeactiveerd
• Een verminderde kalenderfunctie (o.a. geen invoer mogelijk)
• Resetcodes voor:

o Herstel van de standaard menutaal 
o Herstel van de standaard screensaver

• Beperkt gebruik van de micro-USB poort:
o Data-uitwisseling
o Gigaset QuickSync kan niet gebruikt worden 
o Het noodherstelsysteem blijft toegankelijk 
o Opladen via USB is nog steeds mogelijk

Wherever you go. 
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 Toetsenbord

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

 Gigaset S700H PRO

• 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

Telefoonboek en bellen

Audio

• 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

Gemiste oproepen



 

Extra eigenschappen  Interfaces 

Wherever you go. 

1) Planned software update to CAT-iq 2.1
2) Depending on base station and/or PBX, provider 

• Agenda met kalender- en herinneringsfuncties
• Emaillezer
• Infodiensten
• Screensaver (foto, diavoorstelling, klok, infodienst)
• Batterij laadt ook op in uitgeschakelde stand
• Waarschuwingsgeluid bij verlaten DECT-bereik en vice versa
• Geen oproepsignaal in de lader bij parallelle oproep

(instelbaar)

Gigaset QuickSync-software
Gratis software voor Windows en OSX. Verbind via micro-USB 
of Bluetooth®
• Synchroniseer het telefoonboek van de handset met
• Upload foto’s van bellers/screensavers
• Uploadringtones vanaf een computer naar de handset 

Firmware-update
• Computertelefonieintegratie (CTI)

o Direct kiezen van Microsoft OutlookcontacteN
o  Weergave van inkomende oproepen op de

computer (zowel Windows als OSX)

Compatibiliteit
• Geoptimaliseerd en aanbevolen voor:

Gigaset DECT IP singlecellsystemen 
 •  G igaset N670IP PRO 
 •  Gigaset N510IP PRO 

Gigaset DECT IP multicellsystemen: 

• Gigaset N870IP PRO multicell 
• Gigaset N720IP PRO multicell 
• GAP en CAT-IQ compatibele DECT-basisstations (zowel 

single- als multicell)

• 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

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

oplader

Gebruiksduur
• Gesprekstijd tot 13 uur
• Standby-tijd tot 320 uur

Gigaset S700H PRO

De allround handset voor dagelijks gebruik in single- en multicellsystemen!

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



Wherever you go. 

It’s your best choice. 

Ontdek meer! Contacteer uw Gigaset contactpersoon of 
bezoek gigasetpro.com of de wiki.gigasetpro.com 

Gigaset S700H PRO

De allround handset voor dagelijks gebruik in single- en multicellsystemen!

Afmetingen

Inhoud van de verpakking
• 1x handset
• 1x batterijklep
• 2x AAA-batterijen (NiMH)
• 1x riemclip
• 1x lader handset
• 1x voedingsadapter
• 1x gebuikershandleiding

• Beschermingsklasse IP40
• Bedrijfstemperatuur tussen de +5 en +45 ◦C
• Opslagtemperatuur tussen de -15 en +60 ◦C
• Algemene luchtvochtigheid tussen 20% en 75%, niet 
ccondenserend

Gigaset S700H PRO
Order nummer: S30852-H2974-R102 

Accessories 
• Gigaset 360° draaibare riemclip
• Ordernummer: S30852-Z2974-R142

De robuuste draaibare riemclip is gemaakt van hoogwaardig
kunststof en bestaat uit twee delen: de handsethouder en de
riemclip. Hierdoor kan de S700H PRO aan een gewone riem
worden bevestigd. Dankzij de 360 ° rotatiefunctie is de
handset optimaal gefixeerd en wordt toch de gewenste
bewegingsvrijheid geboden. Alle aansluitingen op het
apparaat zijn nog vrij toegankelijk.

 Standaard Riemclip3:   360° Rotatie riemclip4: 
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• Handset: 151 x 49 x 26 mm
• Oplader: 40 x 81 x 80 mm
• Verpakking: 224 mm (L) x 166 mm (B) x 60 mm (T) 
• Totaalgewicht inclusief verpakking circa: 330g

Aanbevolen omstandigheden

3) Bij levering inbegrepen (kleur op afbeelding gewijzigd voor betere weergave)
4)  Accessoire bij te bestellentegen (kleur op afbeelding gewijzigd voor betere weergave)

gigasetpro.com
wiki.gigasetpro.com



