
 

MiVoice 6920 IP-telefoon 
Ontworpen voor de Enterprise-gebruiker die flexibiliteit en betrouwbaarheid vereist  

 

De MiVoice 6920 is ontworpen voor veeleisende gebruikers die niet alleen een modern ontwerp verlangen, maar ook een 

telefoon die flexibel is en een kwalitatief hoogwaardige communicatie-ervaring biedt. De MiVoice 6920 is in al zijn facetten 

ontworpen om een uitzonderlijke HD-audiokwaliteit te bieden via de unieke, voor spraak geoptimaliseerde handset, de 

verbeterde full-duplex luidsprekertelefoon, plus ondersteuning voor Bluetooth, USB en analoge headsets. De MiVoice 

6920 biedt een intuïtieve gebruikerservaring via het haarscherpe 3,5-inch LCD-kleurendisplay met hoge resolutie, achttien 

programmeerbare persoonlijke toetsen en vier contextgevoelige softkeys. MobileLink is beschikbaar via de optionele 

USB-/Bluetooth-dongle en maakt het mogelijk dat gebruikers op hun bureautelefoon veel functies van hun mobiele 

telefoon kunnen gebruiken. Daarmee is de MiVoice 6920 momenteel een van de meest geavanceerde IP-bureautelefoons 

voor algemeen gebruik. 

 

Opmerkelijke audio 

De MiVoice 6920 is voorzien van Mitel’s HD Hi-Q-

audiotechnologie voor glasheldere spraakweergave. De 

MiVoice 6920 handset produceert met voor spraak 

geoptimaliseerde audio die zorgt voor een kraakheldere 

spraakkwaliteit in alle soorten omgevingen, van 

bureaucel tot kantoortuin. Dankzij de integratie van 

codecs voor HD breedband-audio en geavanceerde 

audioverwerking, biedt de MiVoice 6920 een superieure 

spraakervaring in glasheldere conversaties.  

 

 

 

Groot kleurendisplay 

Het 3,5-inch QVGA LCD-kleurendisplay met 

achtergrondverlichting en hoge resolutie biedt een rijke 

visuele ervaring voor optimale productiviteit. Dankzij dit 

grote kleurendisplay, in combinatie met de 

navigatiemenu’s met duidelijke pictogrammen en de 

intuïtieve gebruikersinterfaces, zijn de vele krachtige 

telefoniefuncties van de MiVoice 6920 gemakkelijk en 

intuïtief te gebruiken. 

Belangrijkste kenmerken 

 Ondersteuning voor maximaal achttien lijnen  

 3,5-inch QVGA-kleurendisplay met 320 x 240 

pixels 

 MobileLink (beschikbaar via optionele USB 

BLUETOOTH-dongle) 

 Handset geoptimaliseerd voor spraak 

 Hoogwaardige full-duplex luidsprekertelefoon 

 Achttien programmeerbare persoonlijke toetsen 

en vier contextgevoelige softkeys 

 Ingebouwde ondersteuning voor analoge 

DHSG/EHS-headsets 

 USB-poort voor headsets en accessoires 
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Functietoetsen 

 3 pagina's met 6 programmeerbare persoonlijke 

toetsen voor toegang tot lijnen, nummers voor 

snelkiezen en telefoniefuncties 

 4 contextgevoelige softkeys 

 4-weg navigatietoets 

 11 speciale functietoetsen plus telefoontoetsen 

 

Audio en codecs 

 Mitel Hi-Q audiotechnologie 

 Handset geoptimaliseerd voor spraak 

 Handset compatibel met gehoorapparaat 

 Luidspreker met full-duplexkwaliteit 

 Codecs: G.711 u-law/A-law, G.729, G.722, 

G.722.1 

 Ondersteuning voor USB, DHSG/EHS en 4-pins 

modulaire headsets  

 

Flexibele headset-opties 

De MiVoice 6920 biedt ondersteuning voor USB-headsets 

en is voorzien van een innovatieve, analoge headsetpoort 

met dubbele ondersteuning voor aansluiting van 

DHSG/EHS- en modulaire 4-pins headsets. Gebruikers 

met een draadloze headset die DHSG/EHS ondersteunt, 

kunnen met standaardkabels van derden direct verbinding 

maken met de MiVoice 6920. 

 

Scherm en indicatoren 

 3,5-inch QVGA-kleurendisplay met 320 x 420 

pixels 

 Intuïtieve grafische gebruikersinterface en 

navigatiemenu's 

 Instelbare schermhelderheid voor gebruikscomfort 

in verschillende lichtomstandigheden 

 Speciale LED voor het aangeven van oproepen, 

berichten in de wacht en verbinding met mobiele 

devices 

 

Ondersteund protocol 

 Ondersteunt het Mitel IP-protocol (MiNet) 

Systeemvereisten voor software 

 MiVoice Business, versie 8 

 MiVoice Border Gateway (Teleworker), versie 9.4 

 MiCollab Client, versie 7.2.2 

 

Integratie en connectiviteit 

 Twee 10/100/1000 Mbps Ethernet-poorten 

(LAN/pc) 

 MobileLink, beschikbaar via optionele USB 

BLUETOOTH-dongle, biedt 

» Mobiele oproepen beantwoorden via 

bureautelefoon 

» Contactpersonen mobiele telefoon 

synchroniseren 

 Ondersteuning voor Mitel Teleworker Solution, 

Automatic Call Distribution (ACD) agenten en 

supervisors, hotdesking en fouttolerantie 

 Ondersteuning voor gebruik met Mitel MiCollab 

Client 

 Ondersteuning van meerdere talen: Engels, 

Frans, Duits, Italiaans, Portugees, Spaans en 

Nederlands 

 Beveiligde, gecodeerde spraakcommunicatie 

 Quality of Service-ondersteuning - IEEE 802.1 

p/Q VLAN en markering van prioriteiten 

 Ondersteuning voor IEEE 802.1x verificatie 

 

Milieu- / wettelijke normen 

 In bedrijf: 

» In bedrijf +4 °C tot +49 °C 

» Vochtigheid 34% bij +49 °C 95% bij 

+29 °C 

 Opslag: 

» In bedrijf -40 °C tot +70 °C 

» Vochtigheid 15% bij +70 °C 95% bij +29 °C  

 EMC 

 Canada: ICES-003 (klasse B) 

o RSS-247 

 VS: CFR Title 47, Part 15 (klasse B) 



 

© Copyright 2016, Mitel Networks Corporation. Alle rechten voorbehouden. Het woord en het logo Mitel zijn handelsmerken van Mitel 

Networks Corporation. Verwijzingen naar handelsmerken van derden dienen alleen ter referentie en Mitel maakt geen aanspraak op deze 

merken. 

 

mitel.com 

o FCC Part 15 Subpart C 

 Europese Unie: EN55024 (EU) 

o EN55032 (Class B) 

o EN 301-489-1-17 

o EN300 328 

o EN 50360 

 Australië/Nieuw-Zeeland: AS / NZS CISPR 22 

 

Veiligheid  

 Canada: CSA C22.2 NO. 60950-1 

 VS: UL 60950 

 Europese Unie: EN 60950, EN 60950-1 

 Australië/Nieuw-Zeeland: AS / NZS 60950 - 1 

 

Overig  

 Gemiddelde tijd tussen storingen: 40 jaar 

 Afmetingen (L x B x H): 22.5cm x 15cm x 19cm 

 Gewicht: 0.98 KG 

 


