
Telefones Série MiVoice 6900
Gama Versátil de Telefones IP , Concebidos a Pensar nas

Necessidades Atuais de Mobilidade

A série MiVoice 6900 é uma gama evoluída de telefones IP que fornecem integração

avançada com chamadas e dispositivos móveis A capacidade  da Mitel permite emparelhar o

telemóvel diretamente com a interface Bluetooth da gama , para fornecer acesso às funcionalidades do 

telemóvel a partir do telefone de secretária, permitindo que as chamadas do telemóvel e do IP sejam geridas a

partir de um único dispositivo. O MobileLink permite que os utilizadores dos telemóveis usufruam do áudio

HD excecional e da ergonomia confortável dos telefones da série 6900 para chamadas móveis IP.

e mãos livres com alta performance. A flexibilidade sem precedentes é conseguida através de uma ampla gama

de acessórios adicionais para utilizadores permitindo que os telefones sejam adaptados às necessidades

específicas de cada utilizador. A gama de telefones 6900 disponibiliza flexibilidade e as capacidades

necessárias para satisfazer as exigentes necessidades dos utilizadores atuais.

Os telefones 6900 disponibilizam áudio cristalino através de um único telefone otimizado para voz, fixo ou sem fios



Telefones da Série MiVoice 6900 IP

Telefone MiVoice 6920 IP

O telefone MiVoice 6920 IP foi concebido para o 

utilizador corporativo que requer uma experiência de 

áudio HD excecional através do seu microtelefone 

exclusivo otimizado para voz. Disponibiliza um ecrã 

LCD de grandes dimensões, duas portas GigE, 18 teclas

pessoais programáveis, 4 teclas de função sensíveis ao

ao contexto, suporta auriculares USB & Analógicos e 

MobileLink através do Dongle Bluetooth USB opcional.

Ecrã de (320x240) a cores

Suporta até 18 linhas

Integração do dispositivo móvel MobileLink

(disponível através do dongle USB BT

opcional)

Microtelefone com fios, otimizado para voz

18 teclas pessoais programáveis e 4

teclas de função sensíveis ao contexto.

Suporta auricular analógico nativo

DHSG/EHS

Porta USB para auriculares e acessórios

Telefone MiVoice 6930 IP

O telefone MiVoice 6930 IP controla a área de trabalho

através do seu ecrã de 4.3'' de grandes dimensões e a cores,

áudio HD excecional e cristalino através do microtelefone

otimizado para voz e 72 teclas pessoais programáveis,

interface Bluetooth 4.1 com integração móvel MobileLink,

ponto de carragamento USB do telemóvel e seleção

de módulos de expansão faz do telefone 6930

a opção para os utilizadores avançados.

Ecrã de (480x272) a cores

Bluetooth 4.1

Integração de dispositivo móvel MobileLink

Ponto de carregamento do telemóvel

72 teclas pessoais programáveis e 5 teclas

de função sensíveis ao contexto

Microtelefone otimizado para voz

Suporte do microtelefone sem fios (opcional)

Alta-voz full-duplex evoluída

Altamente personalizável através de acessórios

opcionais



Telefone MiVoice 6940 IP

O Telefone MiVoice 6940 IP foi concebido para

utilizadores executivos que exigem muito do seu

telefone O telefone disponibiliza um ecrã tátil

de grandes dimensões de 7'', com áudio HD excecional

e cristalino através de um exclusivo microtelefone 

otimizado para voz sem fios. Integração móvel MobileLink,

duas portas Gigabit Ethernet e alta-voz full-duplex

garantem que o telefone 6940 ofereça uma ferramenta

de comunicação executiva robusta, que melhora

a sua produtividade.

Ecrã tátil LCD de (800x480)

a cores

Bluetooth 4.1

Integração móvel MobileLink

Ponto de carregamento do telemóvel

Microtelefone sem fios, otimizado para voz

Alta-voz full-duplex evoluída

96 teclas pessoais programáveis e 6

teclas de função sensíveis ao contexto

Altamente personalizável através de uma ampla

variedade de acessórios opcionais complementares



Requisitos do Software do Sistema

MiVoice Business, Versão 8

MiVoice Border Gateway (Trabalhador

Remoto), Versão 9.4

MiCollab Client, Versão 7.2.2

Áudio e Codec

Tecnologia de Áudio Mitel Hi-Q

Microtelefone otimizado para voz
Auriculares Hearing Aid Compatible (HAC)

Microtelefone full-duplex de alta qualidade

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

G.722.1

Interfaces de ligação do auricular - USB,

Porta Analógica DHSG/EHS, Bluetooth 4.1

(standard nos 6930/40, opcional 6920)

Integração e Conetividade

MobileLink (standard nos 6930/40, opcional
no 6930

o Mobile Call Audio via telef. de secretária
o Mobile Contact Sync

Matrix de Funcionalidades de Comparação

6920 6930 6940

Ecrã LCD a cores
LCD Tátil

MobileLink Sim via dongle USB BT Sim Sim

LED dedicado para
chamada, mensagem
em espera e Indicação
do telemóvel

Sim Sim Sim

Teclas Pessoais
Programáveis

18 (3 x 6 pág.) 72 (6 x 12 pág.) 96 (6 x 16 pág.)

Teclas de Função
Sensíveis ao Contexto 

Portas Ethernet 2 x GigE 2 x GigE 2 x GigE

Alta-voz
Banda larga

Suporta Bluetooth 4.1 Sim via dongle USB BT Sim (integrado) Sim (integrado)

Funcionalidades Comuns para todos os telefones MiVoice 6900

Suporta a Solução Teleworker da Mitel,

agente e supervisor de Automatic Call

Distribution (ACD), hot desking e

resiliência

Suporta múltiplos Idiomas: Inglês,

Francês, Alemão, Italiano, Português,

Espanhol e Holandês

Comunicação de voz encriptada segura

Suporte de Qualidade de Serviço IEEE

802.1 p/Q VLAN e marcação de prioridade

Suporte de autenticação IEEE 802.1x

2 Portas Ethernet 10/100/1000 Mbps

(LAN/PC)

Interface wireless Bluetooth 4.1

(standard nos 6930/40, opcional no 6920)

Porta Powered USB 2.0 Host (100mA no

6920, 500mA nos 6930/40)

Porta de expansão Sidecar

Porta de auricular dedicada de 4-pinos

conversível para porta de auricular

DHSG/EHS

& Matrix de Funcionalidades de Comparação

4 5

Suporta utilização com MiCollab Client

6

Sim                                     Sim Sim



Suporta Microtelefone
Bluetooth

- Sim (opcional) Sim (standard)

Suporta Auricular
Analógico com fios

Sim Sim Não

Suporta Auricular EHS Sim Sim Não

Suporta Auricular USB Sim Sim Sim

Auricular com DECT
Integrado - Sim (opcional) Sim (opcional)

Suporta Teclado
Destacável

Sim Sim
Não (teclado

no ecrã)

Suporte de Montagem
em Parede (Opcional)

Sim Sim Sim

Suporta módulo LCD Sim (máx. 3) Sim (máx. 3) Sim (máx. 3)



Acessórios

MICROTELEFONE OTIMIZADO PARA VOZ SEM FIOS

O microtelefone otimizado para voz sem fios permite aos utilizadores desfrutar de conversas claramente 

descerníveis numa variedade de ambientes sem estarem fisicamente ligados ao telefone de secretária. Os

utilizadores do 6930 podem desfrutar da mobilidade em conversas sem fios para ambas as chamadas IP e

Suportado no telefone 6930 (standard no telefone 6940)

MobileLink, efetuando o urgrade para o microtelefone sem fios.

Instalação pelo utilizador final o 6930 vem predefinido com os contactos de carregamento do microtelefone sem fios

Dispõe botões atender/desligar, corte de micro e volume para cima/baixo

Difusão do toque de chamar através do microtelefone enquanto não está no descanso

Interface wireless BT 4.1 Class 2 (10 metros)

ADAPTADOR WLAN

O Adaptador WLAN oferece uma ligação de rede sem fios 802.11 a/b/g/n dual band (2.4Ghz / 5Ghz) para os seus

telefones da série 6900, 5300 ou 6800. Ative o modo sem fios do seu Telefone IP, simplesmente ligando o Adaptador

WLAN à porta de rede do Telefone através do cabo de fornecido e configure o adaptador para ligar-se

ao escritório em casa ou à rede corporativa sem fios. O Adaptador WLAN fornece energia POE ao telefone ligado

para uma solução de adaptador de parede única e simples. O Adaptador WLAN suporta ligação de um PC à

porta PC do telefone ligado com true 2x2 MIMO (300Mb/s) throughput. O Adaptador WLAN disponibiliza uma ligação

a uma antena dupla de classe empresarial e uma segurança até 802.1x, vem com uma aplicação de gestão remota

que permite aos administradores gerir remotamente adaptadores implementados na sua rede de utilizadores.

Funcionalidades Adaptador WLAN da Mitel

Wireless 802.11a/b/g/n (dual band 2.4 e 5 GHz)

Ethernet 10/100/1000

Segurança
WPA/WPA2 Personal

Enterprise com Autenticação 802.1x

Antenas Duas (internas)

MIMO 2x2 MIMO

Max Link Rate MSC0 a MSC15 (300Mb/s)

Segurança do Software Adicional Alerta de Intrusão Ethernet MAC Address

Configuração a partir do Telefone Sim (Futuro)

Transparência do MAC Address Sim

Surporta PC ligado ao Telefone Sim

POE+
Sim para ligar o telefone + acessários

instalados



Gestão Remota Sim através da Aplicação de Gestão Remota

Atualizações em massa Sim através da Aplicação de Gestão Remota

Configuração WPS, Gestão Remota, Config Direta, Web

MÓDULOS DE EXPANSÃO

O Mitel M695 pode adicionar facilmente 28 teclas às teclas Pessoais existentes nos telefones 6920, 6930 ou 6940,

permitindo que os telefones IP da série MiVoice 6900 se tornem robustas ferramentas de comunicações melhorando

a produtividade dos utilizadores que necessitam de monitorizar um grande número de linhas ou extensões através

de LED's em estado de ocupação. O M695 liga-se facilmente à porta de expansão dos telefones da série ,

fornecendo energia ao(s) módulo(s) ligado(s), criando um ambiente organizado de trabalho. Podem ser encadeados 

em conjunto até três módulos para fornecer até 84 teclas programáveis nas teclas pessoais do telefone base.

Suportado nos telefones 6920, 6930 e 6940

28 teclas programáveis

Ecrã LCD retroiluminado de ( ) a cores

Os módulos adicionais podem ser associados em cadeia até um total combinado de 3 módulos

Todos os módulos anexados alimentados pelo telefone não é necessário nenhum adaptador de energia
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