
Spectralink  

Versity 

De Spectralink Versity voldoet aan 
de zwaarste zakelijke eisen zonder 
in te boeten aan stijl, flexibiliteit of 
prestaties. 

Bekend met de branche. 
Ontwikkeld voor u. 
Geliefd door gebruikers.

Mobiele communicatie 
opnieuw uitgevonden

• Versity biedt de best mogelijke wifi- en 
LTE-dekking zodat uw medewerkers 
altijd verbinding hebben.

• De eigen VQO-technologie zorgt 
voor glasheldere communicatie en 
superieure geluidskwaliteit tijdens het 
roamen, met onderdrukking van echo 
en ruis.

Speciaal ontwikkeld voor 
een 24-uurs onderneming
• Versity levert de hele dag door 

ononderbroken communicatie, zodat 
werknemers constant toegang hebben 
tot de gegevens en teams die ze nodig 
hebben.

• Geen enkele onderbreking dankzij echt 
hot-swappable batterijen, zelfs niet 
wanneer de telefoon in gebruik is.

Open platform voor 
innovatie
• Dankzij het open Android-platform 

blijft u bij de tijd met nieuwe mobiele 
technologieën.

• De workflows van uw bedrijf worden 
ondersteund met de integratie met het 
grootste ecosysteem van app-partners.

Gebruikersvriendelijk 
ontwerp
• Met een dikte van slechts 12,2 mm 

is de Versity de slankste en lichtste 
zakelijke smartphone op de markt.

• Duurzaam en met IP68-classificatie. 
Bestand tegen stof, vallen en 
vloeistoffen voor optimale 
prestaties, zelfs onder de zwaarste 
omstandigheden.
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Meer informatie

Ontdek wat de draadloze handsets van Spectralink kunnen betekenen voor uw organisatie.

Ga naar spectralink.com of neem contact op met uw Spectralink-vertegenwoordiger.

Android is een merk van Google LLC. Oreo is een merk van de Mondelez International, Inc.-groep.

MODELLEN

STANDAARD:   
9540 Smartphone 
9553 met barcodescanner

LTE-OPTIE:   
9640 Smartphone met LTE 
9653 met barcodescanner

BESTURINGSSYSTEEM

• Android™ OS 8.1 en later

GEWICHT/AFMETINGEN

• Gewicht: 204g, 214g 
(scanner)

• Breedte: 153 x 76 x 
12mm

BATTERIJ/PROCESSOR

• Echt hot-swappable 
batterijen (3000 mAh)

• 2,1/1,8 GHz Octa-core 
64-bits processor

PRESTATIES

• Camera voor en achter 
van 8 en 13MP met 
flitser

• 64GB opslag

• CPU-geheugen 4GB

• Hd-geluidskwaliteit en 
geïntegreerde full-duplex 
luidspreker

BARCODESCANNER

• Industriële klasse

RADIOFREQUENTIES

• 2,4 en 5 GHz

• (802.11 a/b/g/n/d/h/i/
k/r/u/ac)

BLUETOOTH-INTEGRATIE

• Bluetooth 5.0

STOF-/WATERDICHT

• IP68 - bescherming 
tegen binnendringen 
van stof

• Waterdicht - bestand 
tegen onderdompeling 
> 1 meter gedurende 
30+ minuten

DISPLAY EN TOUCHSCREEN

• 5,2" 1080x1920 display

DUURZAAMHEID

• Valtest conform Mil 
Spec 810 – bestand 
tegen 78 keer vallen van 
1,5 meter hoogte op 
stalen plaat

• Stootvast Gorilla™-glas

• Verzonken display om 
scherm te beschermen

OMGEVING

• Bedrijfstemperatuur: 
0 tot 40 °C

• Opslagtemperatuur: 
-30 tot 60 °C

AANSLUITINGEN

• USB type C

• 4-aderige stereo-
headsetaansluiting van 
3,5 mm

• Bluetooth en Bluetooth 
LE 5.0

• Near Field 
Communication (NFC)

• Real-Time System 
Location (RTLS)

• Optie voor 4G LTE 
LTE-telefoons 
ondersteunen A-GPS en 
GLONASS

QUALITY OF SERVICE (QOS)

• Spectralink Voice Quality 
Optimization (VQO)

• Wi-Fi Multimedia (WMM)

• WWM-energiebesparing

• DSCP-tagging

VEILIGHEID

• Mogelijkheid voor 
aanmelden met 
vingerafdruk

• Autorisatie met pincode 
voor gedeelde toestellen

• WEP, WPA-Personal, 
WPA2-Personal, 
WPA2-Enterprise met 
802.1X (EAP-TLS, 
PEAP- MSCHAPv2) 
met Opportunistic Key 
Caching (OKC) en Cisco 
Client Key Management 
(CCKM)

• Veilige HTTPS-
configuratie en bewaking

NETWERKSTANDAARDEN

• Manual of Dynamic Host 
Configuration Protocol 
(DHCP)

• Domain Name Service 
(DNS)

• Simple Network Time 
Protocol (SNTP)

• Lightweight Directory 
Access Protocol (LDAP)

• XML en XHTML

LAADACCESSOIRES

• USB-lader type C

• Modulaire multilader 
(bureaulader, 
batterijlader, 
laadstation)

• Hoesjes (lederen hoesje, 
silicone hoesje)

• Riemclip

• Stylus

APPARAATBEHEER VOOR 
ONDERNEMINGEN

• Manager voor 
apparaatinrichting

• Integratie met 
belangrijke EMM's (zoals 
SOTI, Airwatch)

PARTNER-APPS

• Zie spectralink.com/
aims-partners voor een 
lijst met app-partners

AANVULLENDE FUNCTIES

• Beveiligingsopties op 
bedrijfsniveau

• Push-to-Talk (PTT)

• SAFE-functies 
(Alarm-knop, 
bewegingsdetectie)

• Configuratie-instellingen 
en -updates over-the-air

• PBX-integratie  
(SIP direct, gateway)

• Meertalige 
gebruikersinterface

Specificaties
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