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WELL 3130IF VoIP telefon  
 

VoIP telefon WELL 3130IF – jedná se o telefon se 
zajímavým designem a p řehledným ovládání. WELL 
3130IF je unikátní tím, že je vybaven funkcemi NAT 
a DHCP serveru, firewallem a samoz řejmě i dvěma 
ethernetovými porty. Telefon má podporu QoS, 
velmi dobrou hlasovou kvalitu a podporu protokolu 
SIP i H.323 v rámci jednoho firmwaru. 

WAN port je určen pro připojení k internetové konektivitě, 
druhým LAN konektorem připojíte VoIP telefon do síťové 
karty počítače nebo přes HUB/switch do LAN sítě. 

Telefon díky implementované QoS (DSCP/VLAN) označuje 
přes něj procházející hlasové pakety a pokud je v síti 
zařízení schopné tyto pakety identifikovat, umožní Vám to 
upřednostnit VoIP hovory před běžným datovým tokem. 

Velkou výhodou tohoto telefonu je také vestavěný Firewall a 
integrace NAT a DHCP serveru. Připojením tohoto telefonu tak uživatel získá nejen možnost volat levněji přes 
VoIP, ale i zabezpečení svého internetového připojení firewallem. Navíc mu tento telefon umožní (díky 
vestavěnému NAT a DHCP serveru) velmi jednoduše sdílet internetovou konektivitu s dalšími PC v síti bez 
nutnosti provozovat softwarový proxy server na jednom stále zapnutém PC. Tyto funkce tak budou velmi přínosné 
nejen pro uživatele připojené přes ADSL službu, ale rovněž pro nasazení za kabelový modem, WiFi Access Point 
i pro uživatele metropolitních sítí rozvedených ethernetem. 

Telefon disponuje funkcí telefonního záznamníku. Ten umí zaznamenat až 3 vzkazy, každý o délce do 80 
sekund, což pro domácí použití většinou stačí. Úvodní zprávu na záznamníku lze samozřejmě uživatelsky změnit. 

Zprovozn ění zařízení, funkce: telefon připojíte pomocí ethernetového rozhraní k IP síti, která má konektivitu k 
internetu. V telefonu nastavíte registrační údaje pro připojení k VoIP operátorovi. Konfigurace VoIP telefonu se 
provádí pomocí přehledného webového rozhraní, klávesnici telefonu nebo i přes Telnet. 
Následně si telefon naváže spojení a pak už je možné využívat VoIP telefonii v rozsahu možností Vašeho VoIP 
operátora. Vždy je možné volat si zdarma s účastníky, kteří jsou připojení ke stejnému VoIP operátorovi. 

Telefon disponuje adresářem až pro 99 záznamů a má v paměti seznam posledních 80-ti volaných čísel,  80-ti 
příchozích volání a 80-ti zmeškaných volání. 

 

Technické údaje 
 
Specifikace VoIP telefonu:  
• Podpora protokolů SIP a H.323 
• Podpora QoS – ToS 
• IEEE802.1q (VLAN) – od verze FW 1.50 
• Podpora kodeků G.711, G.723.1, G.729 
• Podpora Call Forwarding, Call Waitinfg, Call Transfer, 

3-Way Call Conference, Hands-free dialing 
• DTMF volba 
• Podpora Caller ID  
• Echo Canceler, Jitter Buffer, VAD, CNG 
• Rozměry: 172 x 195 x 70 mm 
• Napájecí zdroj: vstup 230V/50 Hz; výstup 9V DC 

500mA 
 
 
Zařízení je dodáváno s kompletním příslušenstvím (zdroj, kabely, 
manuál) a s dokumenty dle platné legislativy. 
 
Změna technických údajů vyhrazena. 
 
 

Networking support:  
• WAN port 10/100 Base-T Ethernet 
• LAN port 10/100 Base-T Ethernet 
• Static IP, DHCP klient, PPPoE 
• NAT, Bridge 
• DHCP server 
• Static Routing  
• Firewall 
• Port Forwarding, DMZ 
• VPN 
• Možnost připojení za NAT, DHCP server a Firewall 
 
Dohled a konfigurace: 
• Nezávislost na OS počítače 
• Heslem chráněný Web management, Telnet 
• Možnost upgradu firmware 
 
Další informace:  www.joyce.cz  
   www.joyce.sk  


