
 

 

 

Gigaset COMFORT 550 IP 
Nowy standard wygodnej komunikacji w domu i w biurze 

 
 

 Cechy szczególne: 

o Ponadczasowy, elegancki wygląd 

o Kolorowy wyświetlacz TFT o 

przekątnej 2.2" i optymalnej 

czytelności 

o Tryb głośnomówiący i złącze zestawu słuchawkowego 

o Dwa przyciski do obsługi najważniejszych funkcji 

o Doskonała jakość połączeń VoIP (HDSP™) 

o Ochrona przed niechcianymi połączeniami 

o Usługi w chmurze i aplikacje Gigaset do 

łączenia się ze smartfonów (iOS/Android) 

o Możliwość elastycznego wykorzystania 

w telefonii stacjonarnej i internetowej, 

niezależnie od operatora 

o Współpraca z aparatami słuchowymi 

o Zaczep do paska w zestawie 
 

Wraz z modelem COMFORT 550 IP, Gigaset prezentuje nowy standard telefonii bezprzewodowej w domu i w 
domowym biurze. Ponadczasowy, elegancki design sprawia, że telefon doskonale prezentuje się zarówno na biurku, 
jak i w innych domowych pomieszczeniach. 

 

 
Połączenia i telekonferencje w jakości HD 

Gigaset COMFORT 500 IP może współpracować z profesjonalnym zestawem słuchawkowym oraz posiada zintegrowaną funkcję 
głośnomówiącą zapewniającą jakość dźwięku HD. Dzięki temu masz wolne ręce i możesz – przykładowo – prowadzić 
jednocześnie rozmowę i zapisywać ważne informacje. Doskonała jakość głosu gwarantowana jest także podczas klasycznych 
rozmów telefonicznych. 

 
Zrównoważony projekt dla wszystkich pokoleń 

Nowa generacja telefonów Gigaset zapewnia jakość na lata i gwarantowaną przyjemność z użytkowania, wynikającą z wysokiej 
klasy materiałów i prostej obsługi. Dzięki optymalnej czytelności wyświetlacza i kompatybilności z aparatami słuchowymi, dostęp 
do wygodnej komunikacji zyskują wszyscy, niezależnie od wieku. 

 
Komfortowa ochrona połączeń blokuje niechciane numery 

Niepożądane połączenia telefoniczne dotykają wszystkich. W celu ochrony Gigaset COMFORT 550 IP posiada lokalną listę, na 
której zapisać można nawet 70 blokowanych numerów. 

 
Innowacyjne technologie, Made In Germany 

Gigaset COMFORT 550 IP powstał na bazie naszego wieloletniego doświadczenia w tworzeniu wysokiej jakości rozwiązań 
komunikacyjnych. Korzysta ze stale rozwijanych technologii, takie jak ECO DECT i Green Office Energy Saving, zapewnia 
doskonałej jakości połączenia oraz nowoczesne wzornictwo. Został opracowany i wyprodukowany zgodnie ze standardem "Made 
In Germany". 

 
 
 
 



 
 

Specyfikacja techniczna 
 

Dźwięk Jakość dźwięku 
• Doskonała jakość połączeń VoIP (HDSP™) 
• Doskonała jakość dźwięku i wysoka głośność, również w trybie 

głośnomówiącym 

Kodek szerokopasmowy G.722 

Tryb głośnomówiący Tryb głośnomówiący w słuchawce 

Profile dźwiękowe Dwa profile dźwiękowe (wysokie / niskie tony) 

Sygnał dzwonka 
• Odtwarzany w słuchawce i stacji bazowej 
• Głośność regulowana w 5 stopniach 

Współpraca z aparatami 
słuchowymi 

Tak 

 

Klawiatura Typ klawiatury 
Ergonomiczna klawiatura wysokiej jakości z wyczuwalnym punktem 
zadziałania przycisków 

Podświetlenie klawiatury • Podświetlana klawiatura i przycisk nawigacyjny:  
kolor pomarańczowy 

• Podświetlane przyciski odbioru / zakończenia połączenia 
• 5-kierunkowy przycisk nawigacyjny 

Działanie 
• Bezpośrednie wybieranie z listy połączeń 
• Precyzyjna obsługa dzięki powiększonym przyciskom 

Funkcje • Dwa przyciski wyświetlacza z możliwością przypisania najczęściej 
używanych funkcji 

• Przypisywanie funkcji: długie naciśnięcie przycisku 
• Programowane przyciski skróconego wybierania (2 - 9) 
• Funkcja Flash (przycisk "0") 
• Regulowany czas Flash 
• Blokada klawiatury (przycisk #) 
• Wyłączanie dzwonka (przycisk *) 

 

Wyświetlacz 
Typ Kolorowy wyświetlacz TFT 

Przekątna (cali) 2.2" 

Rozmiar (W x S) 44 x 35 mm 

Rozdzielczość 220 x 176 pikseli 

Kolory 64 tys. 

Schematy kolorów Podświetlany wyświetlacz z dwoma schematami kolorów  
(czarny / biały) 

Właściwości 
• Najlepsza czytelność 
• Wysoki kontrast 

 

Funkcje 
E-Mail • Sygnalizacja nowych wiadomości e-mail za pomocą migającego 

przycisku wiadomości  
• Wyświetlanie pierwszych 560 znaków wiadomości e-mail w 

słuchawce 
• Usuwanie wiadomości e-mail z poziomu telefonu 
• Obsługa kont poczty elektronicznej POP3/POP3S 

SMS 
• Obsługa wiadomości SMS do 612 znaków 
• Przechowywanie do 30 SMS (o długości 90 znaków) 
• Przenoszenie numeru telefonu z wiadomości SMS do książki 

adresowej 
• Wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS przez sieć stacjonarną lub 

IP (RTP) 
• Prosta konfiguracja funkcji SMS, w tym rejestracja 
• Łatwy dostęp do usług SMS (kanały informacyjne) 
• Wysyłanie wiadomości SMS na adres e-mail 

Budzik Budzik z melodią do wyboru i funkcją drzemki 

Baby phone • Monitoring pomieszczenia (baby monitor) z możliwością interkomu  
• Połączenie na zewnętrzny numer (np. telefonu komórkowego) 
• Połączenie na wewnętrzny numer (inna słuchawka) 

Wybieranie bezpośrednie 
Funkcja połączenia bezpośredniego pozwala na połączenie z 
zaprogramowanym numerem po naciśnięciu dowolnego przycisku. 

Kalendarz • Kalendarz z podglądem miesiąca i funkcją terminarza: 
• 30 wydarzeń z opisem i oddzielnym sygnałem dzwonka 
• Przypomnienie o urodzinach dla każdego wpisu w książce 

 



 

Telefonia Telefonia Gigaset.net 
• Wykonuj bezpłatne połączenia między telefonami Gigaset IP na 

całym świecie 

VoIP 
• Obsługa wielu linii: 6 słuchawek, 6 kont SIP (także od różnych 

operatorów) i 1 linia stacjonarna (analogowa) 
• Do 3 jednoczesnych połączeń (1 stacjonarna + 2 internetowe) 
• Indywidualne przypisywanie kont SIP do słuchawek (niezależnie 

dla poł. wychodzących i przychodzących) 
• Prosta konfiguracja telefonii internetowej (VoIP) przy użyciu 

kreatora 
• Kodeki telefonii SIP VoIP: G.711, G.722, G.726, G.729AB 

 

Sygnalizacja i 
informacje na 
wyświetlaczu 

Tryb powiększonej 
czcionki 

Powiększona czcionka przy wybieraniu numeru 

Wygaszacz ekranu 
• Zegar analogowy lub cyfrowy 
• Serwisy Online Gigaset (pogoda, wiadomości, horoskop, itd.) 

CLIP Identyfikacja numeru / nazwy dzwoniącego (CLIP/CNIP) 

Połączenia przychodzące • Animacja połączenia na wyświetlaczu 
• Migające podświetlenie przycisku „zielonej słuchawki” 
• Prezentacja opisu numeru z książki telefonicznej 

Połączenia nieodebrane Informacja na wyświetlaczu oraz migające podświetlenie przycisku 
wiadomości (z możliwością wyłączenia) 

Tryb oczekiwania • Data i godzina 
• Siła sygnału i stan naładowania akumulatora 
• Opis funkcji przycisków wyświetlacza 
• Powiadomienia o nowych wiadomościach 

Połączenie telefoniczne Wyświetlanie czasu trwania bieżącego połączenia 

Nazwa urządzenia 
• Edycja nazwy wewnętrznej słuchawki 
• Edycja nazwy stacji bazowej 

Dzwonki • 5 poziomów głośności + wył. + narastający 
• 18 melodii w słuchawce 
• Indywidualnie przypisywane dzwonki dla połączeń zewnętrznych, 

wewnętrznych i VIP 

Tony serwisowe 
• Ton ostrzegawczy przy utracie zasięgu oraz rozładowaniu 

akumulatora 
• Potwierdzenie naciśnięcia przycisku 

Melodia w trybie 
oczekiwania 

Melodia podczas zawieszenia połączenia przy konsultacji 

 

Ochrona przed 
niechcianymi 
połączeniami 

Lista blokowanych 
numerów 

Lista 70 numerów dla funkcji “nie przeszkadzać” 

Wyciszanie 
połączeń 
anonimowych 

Połączenia bez identyfikacji numeru sygnalizowane są jedynie 
wizualnie 

Kontrola czasowa 
Tryb dzienny/nocny: wyciszanie sygnału dzwonka w określonych 
godzinach, za wyjątkiem połączeń zapisanych jako VIP 

 

Książka telefoniczna 
Książka telefoniczna • Książka telefoniczna na 200 wpisów 

• Imię 
• Nazwisko 
• Numer telefonu (prywatny) 
• Numer telefonu (komórkowy) 
• Numer telefonu (biurowy) 
• Melodia VIP 
• Urodziny / rocznica 

 

Funkcje dzwonienia Powtarzanie wybierania 
• Wybieranie bezpośrednio z listy 
• Lista 20 ostatnio wybieranych numerów 

Funkcje • Wybieranie numeru z możliwością korekty przed 
zestawieniem połączenia 

• Obsługa prefiksów 
• Konfiguracja do 30 reguł wybierania numerów: numer telefonu, 

numer kierunkowy, linia IP lub stacjonarna 

Tryb wybierania 
• Wybieranie DTMF 
• Wybieranie impulsowe (IWV) 

 



 

Menu 
Konfiguracja • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego stacji bazowej 

bezpośrednio za pomocą słuchawki (nie wymaga komputera) 
• Prosta konfiguracja za pomocą przeglądarki internetowej 

Obsługa • Łatwa instalacja: odpakuj, podłącz, rozmawiaj (słuchawka 
zarejestrowana fabrycznie w stacji bazowej) 

• Intuicyjne menu dla łatwej obsługi 
• Wygodne menu w wielu językach 
• Łatwa obsługa dzięki kolorowym symbolom, menu tekstowemu i 

przyciskom kontekstowym wyświetlacza 

Prezentacja Czytelne menu główne z 6 ikonami na ekranie 

 

Zasięg 
Na zewnątrz Do 300 m 

W pomieszczeniach Do 50 m 

Zwiększenie zasięgu Za pomocą Gigaset Repeater / Gigaset Repeater HX 

 

Listy połączeń Listy połączeń 
Lista połączeń z numerami (CLIP/CNIP) z datą i godziną dla 
wszystkich połączeń (60 wpisów) lub listy połączeń wychodzących, 
odebranych i nieodebranych. 

Wybieranie Bezpośrednie oddzwonienie na numery zapisane na liście 

 

Obsługa systemu z 
więcej niż  

1 słuchawką 

Jednoczesne połączenia • 2 VoIP i 1 stacjonarna jednocześnie  
• VoIP lub stacjonarna: konferencja trójstronna (1 zewnętrzny / 2 

wewnętrznych uczestników) 

Liczba słuchawek 
Rejestracja do 6 słuchawek (więcej informacji: 
gigaset.com/compatibility) 

Połączenia wewnętrzne 
• Bezpłatne połączenia wewnętrzne 
• Wywołanie wybranej lub wszystkich słuchawek 

Transfer książki 
telefonicznej 

Kopiowanie książki telefonicznej pomiędzy słuchawkami 

Przekazywanie 
połączenia 

Przekazywanie połączenia do innej słuchawki, z możliwością 
zapowiedzi / powrotem do połączenia w przypadku niepowodzenia. 

 

Zasilanie 
Czas rozmów Do 17 h 

Czas czuwania Do 320 h 

Akumulatory 2 x AAA (NiMH) 

Ochrona przed utratą 
zasilania 

Data i godzina chroniona w przypadku utraty zasilania 

Zasilacz 
• Zasilacz wtyczkowy 230V do stacji bazowej 
• Zasilacz wtyczkowy 230V do ładowarki 

 

ECO-DECT 
Redukcja mocy 
nadawczej 

Automatyczna redukcja mocy nadawczej w zależności od odległości 
słuchawki i stacji bazowej 

Redukcja zużycia 
energii 

Do 60% niższe zużycie energii dzięki energooszczędnemu zasilaczowi 

Brak promieniowania 
Brak promieniowania radiowego w trybie oczekiwania, również przy 
kilku słuchawkach, jeśli stacja bazowa i współpracujące słuchawki 
obsługują tryb ECO-DECT 

 

Aplikacje / Aplikacje 
web 

Ogólne Zgodność z różnymi aplikacjami Gigaset 

ContactsPush App 
Aplikacja Gigaset ContactsPush do przesyłania kontaktów między 
smartfonem a słuchawką 

Gigaset Help App Aplikacja Gigaset Help App: łatwy dostęp do instrukcji obsługi 

Gigaset elements App Aplikacja Gigaset elements wyświetlająca na smartfonie informacje o 
nieodebranych połączeniach 

 

Kompatybilność 
Standardy • SUOTA (Software update over the air) 

• DECT 
• GAP 
• DECT-CAT-iq 2.0 (słuchawka) 
• DECT-CAT-iq 2.1 (słuchawka) 

 

https://gigaset.com/compatibility


 

Łączność 
Połączenie LAN Ethernet RJ45 10/100 Mbps 

Zestaw słuchawkowy Złącze Jack (3.5 mm) 

Analogowa linia 
telefoniczna 

Podłączenie 1 analogowej linii telefonicznej (a/b) 

 
 

Specyfikacja  
sieciowa 

IP • IPv4 
• VLAN (IEEE 802.1q) 
• IEEE 802.1Q VLAN tagging 
• IP/Ethernet (IEEE 802.3) 
• Quality of Service: ToS, Diffserv, DSCP 

Konfiguracja 
• SMS w sieci stacjonarnej lub IP (RTP) 
• DHCP (option 60, 114, 120), SIP, RTP, STUN, POP3/POP3S 

Provisioning • Auto-provisioning 
• Synchronizacja czasu za pomocą informacji CLIP i serwera NTP 

(Network Time Protocol) 
• Wygodna konfiguracja dla administratora za pomocą pliku 

konfiguracyjnego 

Konfiguracja • Rejestracja dostawcy za pomocą listy wyboru dostawcy SIP (nie 
wymaga komputera) 

• Współpraca z routerami z automatycznym przydzielaniem adresu 
IP (DHCP) 

 

Serwisy Serwisy online 
• Dostęp do usług Gigaset Cloud 
• Wyświetlanie na smartfonie informacji o nieodebranych 

połączeniach 
• Wyświetlanie przychodzących wiadomości e-mail na słuchawce 
• Aplikacja Gigaset Contacts Push App do przesyłania kontaktów 

ze smartfona do słuchawki 
• Aplikacja Gigaset Elements do wyświetlania informacji o 

nieodebranych połączeniach na smartfonie 
• Aplikacja Gigaset Help App ułatwiającą dostęp do instrukcji 

obsługi 



 

Specyfikacje Stopień ochrony IP20 (słuchawka) 

 

Wymiary 
Urządzenie Wysokość Szerokość Głębokość Masa 

Słuchawka 161 mm 52 mm 26 mm 115 g 

Stacja bazowa (IP) 105 mm 132 mm 46 mm 120 g 

Ładowarka 35 mm 64 mm 63 mm 27 g 

Słuchawka w 
ładowarce 

169 mm 64 mm 63 mm 142 g 

 

Zawartość 
opakowania*** 

1x Słuchawka 

1x Stacja bazowa 

1x Ładowarka 

2x Zasilacz sieciowy 

1x Kabel telefoniczny 

1x Kabel LAN  

2x Akumulator AAA 

1x Pokrywa akumulatorów 

1x Zaczep do paska 

1x Skrócona instrukcja obsługi 

 

Informacje handlowe 
Model Gigaset COMFORT 550 IP 

Kolor Czarny/chrom 

Partnumber S30852-H3011-S204 

Kod EAN 4250366866420 

 
 
 

 
Opublikowane przez Gigaset Communications GmbH. Wszelkie prawa, opcje dostawy oraz zmiany w technologii i wzornictwie zastrzeżone. 
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