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TIPTEL 192
Funkcje telefonu Tiptel 192

Komfortowy telefon ISDN posiadajàcy polskie menu, ksià˝k´ telefonicznà na 100 wpisów
oraz mo˝liwoÊç nadania 6 numerów wielokrotnych MSN. Ponadto mo˝e wspó∏pracowaç
z komputerem PC, dzi´ki czemu mamy mo˝liwoÊç ∏atwego programowania funkcji aparatu
i dost´p do ksià˝ki telefonicznej z poziomu komputera. Idealny do zastosowaƒ biurowych
i domowych. Wygoda u˝ytkowania, prosta obs∏uga, programowalne przyciski wielofunkcyjne
i integracja telefonu z komputerem.

Nr katalogowy: PR O8 OO
Âwiadectwo zgodnoÊci nr: 032/2002

Producent: Tiptel (Niemcy)

∑∑ ∑Ksià˝ka telefoniczna na 100 pozycji (numer, nazwisko,
koszt po∏àczenia)
∑∑ 6 numerów MSN
∑∑ 14 programowalnych przycisków wielofunkcyjnych
∑∑ TAPI driver dla Windows 95/98/NT4.0, wspierajàcy
standard CTI dla programów takich jak MS Outlook
∑∑ Mo˝liwoÊç zdalnego uaktualniania firmware'u telefonu
(przez Internet)
∑∑ 2-wierszowy wyÊwietlacz z 20-poziomowà regulacjà
kontrastu
∑∑ Administrowanie 6 numerami MSN
∑∑ 14 numerów szybkiego wybierania
∑∑ Zarzàdca spotkaƒ (maksymalnie 50)
∑∑ Mo˝liwoÊç dzwonienia przy od∏o˝onej s∏uchawce
i wybieranie numerów z kartoteki telefonu
∑∑ BezpoÊrednie i poÊrednie wybieranie
∑∑ Zapami´tanie 20 ostatnich wybranych numerów
z dodatkowymi informacjami (czas i data, z którego
MSN-u, czas trwania rozmowy i koszt)
∑∑ Automatyczne oddzwanianie w przypadku zaj´toÊci
∑∑ Przycisk HOLD umo˝liwiajàcy wstrzymanie rozmowy
(kiedy telefon pod∏àczony jest do centralki)
∑∑ Wybór numerów z aplikacji kompatybilnej z TAPI
i podÊwietlanie numeru dzwoniàcego w tej aplikacji
∑∑ 10 ró˝nych melodii dzwonienia
∑∑ Ustawianie g∏oÊnoÊci dzwonka
∑∑ Filtr rozmów
∑∑ Funkcje VIP
∑∑ Rejestracja op∏at dla ka˝dego MSN oddzielnie i w sumie,
dla ka˝dego wejÊcia S0
∑∑ Ró˝ne mo˝liwoÊci blokowania telefonu
∑∑ Zegar rozmów, rejestracja czasu trwania rozmowy
∑∑ Kontrola czasu dla funkcji przekierowania
∑∑ Podtrzymywanie bateryjne w przypadku zaniku napi´cia

∑ Funkcje oprogramowania dla komputera
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∑

Kompatybilne z Windows 3.1x, Windows 95/98 i NT4.0
Programowanie funkcji
Dost´p do kartoteki telefonu
Zarzàdzanie danymi (numery telefonów, op∏aty, itd.)
Mo˝liwoÊç wyboru numeru telefonu z komputera
TAPI driver wspierajàcy programy CTI
Mo˝liwoÊç uaktualnienia firmware'u

Kolory
∑∑ Jasnoszary
∑ Ciemny grafit
∑

Us∏ugi dodatkowe ISDN
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Us∏ugi prezentacji numeru CLIP/CLIR, COLP/COLR
PrzenoÊnoÊç terminala – TP
Informacja o op∏acie – AOC
Wstrzymanie rozmowy
Po∏àczenie oczekujàce – CW
Trójstronna konferencja – 3PTY
Transfer rozmów – ETC
Bezwarunkowe przenoszenie po∏àczeƒ – CFU
Przenoszenie wywo∏aƒ skierowanych do danego abonenta pod inny, wskazany wczeÊniej przez niego numer
w przypadku jego nieobecnoÊci – CFNR
∑∑ Przenoszenie wywo∏aƒ w przypadku zaj´toÊci numeru
abonenta – CFB
∑∑ Subadresowanie – SUB
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TIPTEL 193
∑ ∑Funkcje telefonu Tiptel 193

Komfortowy telefon ISDN z automatycznà sekretarkà, posiadajàcy polskie menu, ksià˝k´
telefonicznà na 100 wpisów oraz mo˝liwoÊç nadania 6 numerów wielokrotnych MSN.
Dla ka˝dego numeru MSN nagranie oddzielnej zapowiedzi na automatycznej sekretarce.
Ponadto mo˝e wspó∏pracowaç z komputerem PC, dzi´ki czemu mamy mo˝liwoÊç ∏atwego
programowania funkcji aparatu i dost´p do ksià˝ki telefonicznej z poziomu komputera.
Idealny do zastosowaƒ biurowych i domowych.

∑∑ ∑Ksià˝ka telefoniczna na 100 pozycji (numer, nazwisko,
koszt po∏àczenia)
∑∑ ∑6 numerów MSN
∑∑ ∑14 programowalnych przycisków wielofunkcyjnych
∑∑ ∑TAPI driver dla Windows 95/98/NT4.0, wspierajàcy
standard CTI dla programów takich jak MS Outlook
∑∑ ∑Mo˝liwoÊç zdalnego uaktualniania firmware'u telefonu
(przez Internet)
∑∑ ∑2-wierszowy wyÊwietlacz z 20-poziomowà regulacjà
kontrastu
∑∑ ∑Administrowanie 6 numerami MSN
∑∑ ∑14 numerów szybkiego wybierania
∑∑ ∑Zarzàdca spotkaƒ (maksymalnie 50)
∑∑ ∑Mo˝liwoÊç dzwonienia przy od∏o˝onej s∏uchawce
i wybieranie numerów z kartoteki telefonu
∑∑ ∑BezpoÊrednie i poÊrednie wybieranie
∑∑ ∑Zapami´tanie 20 ostatnich wybranych numerów
z dodatkowymi informacjami (czas i data, z którego
MSN-u, czas trwania rozmowy i koszt)
∑∑ ∑Automatyczne oddzwanianie w przypadku zaj´toÊci
∑∑ ∑Przycisk HOLD umo˝liwiajàcy wstrzymanie rozmowy
(kiedy telefon pod∏àczony jest do centralki)
∑∑ ∑Wybór numerów z aplikacji kompatybilnej z TAPI
i podÊwietlanie numeru dzwoniàcego w tej aplikacji
∑∑ ∑10 ró˝nych melodii dzwonienia
∑∑ ∑Ustawianie g∏oÊnoÊci dzwonka
∑∑ ∑Filtr rozmów
∑∑ ∑Funkcje VIP
∑∑ ∑Rejestracja op∏at dla ka˝dego MSN oddzielnie i w sumie,
dla ka˝dego wejÊcia S0
∑∑ ∑Ró˝ne mo˝liwoÊci blokowania telefonu
∑∑ ∑Zegar rozmów, rejestracja czasu trwania rozmowy
∑∑ ∑Kontrola czasu dla funkcji przekierowania
∑∑ ∑Podtrzymywanie bateryjne w przypadku zaniku napi´cia

Funkcje automatycznej sekretarki
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∑∑
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Nr katalogowy: PR 09 OO

∑∑
∑∑

Âwiadectwo zgodnoÊci nr: 033/2002

Producent: Tiptel (Niemcy)

∑∑
∑∑

∑PojemnoÊç nagrywania do 50 minut wiadomoÊci
∑Regularna pr´dkoÊç nagrywania wiadomoÊci
∑6 ró˝nych zapowiedzi dla ka˝dego MSN oddzielnie
∑Jedna dodatkowa zapowiedê dla odbierania wiadomoÊci
∑Mo˝liwoÊç nagrywania rozmowy
∑Sygnalizacja nagranych wiadomoÊci diodà
∑Podanie czasu i daty po ka˝dym nagraniu wiadomoÊci
∑WyÊwietlanie pozosta∏ej pojemnoÊci pami´ci automatycznej sekretarki
∑Tryb automatycznej sekretarki mo˝e byç aktywowany
dla ka˝dego MSN
∑Mo˝liwoÊç odczytu wiadomoÊci, nagranych dla ka˝dego
numeru
∑Mo˝liwoÊç nagrywania wiadomoÊci na sekretark´
podczas rozmowy
∑Zdalne ods∏uchiwanie wiadomoÊci z innego telefonu
∑Zdalna zmiana przekierowania po∏àczeƒ i transferu
wiadomoÊci

Funkcje oprogramowania dla komputera
∑∑
∑∑
∑∑
∑∑
∑∑
∑∑
∑∑

∑Kompatybilne z Windows 3.1x, Windows 95/98 i NT4.0
∑Programowanie funkcji
∑Dost´p do kartoteki telefonu
∑Zarzàdzanie danymi (numery telefonów, op∏aty, itd.)
∑Mo˝liwoÊç wyboru numeru telefonu z komputera
∑TAPI driver wspierajàcy programy CTI
∑Mo˝liwoÊç uaktualnienia firmware'u

Kolory
∑∑ ∑Jasnoszary
∑∑ ∑Ciemny grafit

Us∏ugi dodatkowe ISDN
∑∑
∑∑
∑∑
∑∑
∑∑
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∑∑
∑∑
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Us∏ugi prezentacji numeru CLIP/CLIR, COLP/COLR
∑PrzenoÊnoÊç terminala – TP
∑Informacja o op∏acie – AOC
∑Wstrzymanie rozmowy – HOLD
∑Po∏àczenie oczekujàce – CW
∑Trójstronna konferencja – 3PTY
T∑ ransfer rozmów – ETC
∑Bezwarunkowe przenoszenie po∏àczeƒ – CFU
∑Przenoszenie wywo∏aƒ skierowanych do danego abonenta pod inny, wskazany wczeÊniej przez niego numer
w przypadku jego nieobecnoÊci – CFNR
∑∑ ∑Przenoszenie wywo∏aƒ w przypadku zaj´toÊci numeru
abonenta – CFB
∑∑ ∑Subadresowanie – SUB
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ASCOM EURIT 25
Funkcje telefonu Ascom Eurit 25

Prosty w obs∏udze telefon z alfanumerycznym wyÊwietlaczem, ksià˝kà telefonicznà na
40 wpisów oraz mo˝liwoÊcià skonfigurowania indywidualnych ustawieƒ dla 3 u˝ytkowników.
Obs∏ug´ u∏atwia wielofunkcyjny przycisk FOX oraz czytelne menu w j´z. polskim. Dodatkowym
atutem jest mo˝liwoÊç przesy∏ania krótkich wiadomoÊci tekstowych mi´dzy u˝ytkownikami
ISDN.

∑∑ ∑Jednoliniowy wyÊwietlacz alfanumeryczny (15 znaków)
z piktogramami
∑∑ ∑Wielofunkcyjny przycisk – Fox
∑∑ ∑Przycisk wyboru jednego z 3 u˝ytkowników
∑∑ ∑Wskaênik trybu pracy LED
∑∑ ∑4 przyciski skróconego wybierania (8 funkcji lub numerów)
∑∑ ∑Wybieranie numeru wraz z funkcjami korekcji
∑∑ Lista ostatnich 10 przyj´tych po∏àczeƒ
∑∑ ∑Lista ostatnich 20 nieodebranych wywo∏aƒ
∑∑ ∑Powtarzanie ostatnich 10 wybranych numerów
∑∑ ∑Ksià˝ka telefoniczna – 40 wpisów
∑∑ ∑G∏oÊnik zewn´trzny
∑∑ ∑Ustawiany/wy∏àczany sygna∏ dzwonienia (7 poziomów
g∏oÊnoÊci) indywidualnie dla ka˝dego u˝ytkownika
∑∑ ∑Wybieranie melodii dzwonienia (12 melodii) indywidualnie dla ka˝dego u˝ytkownika
∑∑ ∑Wy∏àczany mikrofon
∑∑ ∑Mo˝liwoÊç pod∏àczania s∏uchawki nag∏ownej
∑∑ ∑WyÊwietlanie czasu po∏àczenia
∑∑ ∑Licznik op∏at – oddzielny dla ka˝dego MSN
∑∑ ∑Prze∏àczanie pomi´dzy aktywnymi rozmowami
∑∑ ∑Nadawanie sygna∏ów DTMF
∑∑ ∑Integracja telefonu z komputerem za pomocà PC – Dialer
III (opcja)

Dane techniczne
∑∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑

∑Zasilanie poprzez szyn´ S0
∑Wymiary 190x230x71 mm (GxSxW)
∑Tryb awaryjny
∑Mo˝liwoÊç instalacji nowego oprogramowania po linii
ISDN

Us∏ugi dodatkowe ISDN
∑∑ ∑Wielokrotny numer abonenta – 3 numery MSN
∑∑ ∑Us∏ugi prezentacji numeru – CLIP/ CLIR, COLP/ COLR
∑ ∑Przekierowanie wywo∏aƒ: bezwarunkowe – CFU, przy
∑
braku odpowiedzi – CNFR, przy zaj´toÊci – CFB
∑∑ ∑Informacja o op∏acie za po∏àczenie – AOC
∑∑ ∑Po∏àczenie oczekujàce – CW
∑∑ Z∑∑awieszenie po∏àczenia – HOLD
∑ PrzenoÊnoÊç terminala – TP
∑ Krótkie wiadomoÊci tekstowe – UUS1
∑∑ ∑Podadresowanie – SUB

Nr katalogowy: PR 1O OO
Âwiadectwo zgodnoÊci nr: 262/2001
Rekomendacja TP S.A. nr: 28/2001

Producent: Swissvoice AG (Szwajcaria)
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ASCOM EURIT 35
Funkcje telefonu Ascom Eurit 35

Telefon z dwuliniowym, alfanumerycznym i podÊwietlanym wyÊwietlaczem. Aparat,
w którym mo˝emy zaprogramowaç do 5 numerów MSN, uruchamianych jednym przyciskiem.
Telefon posiada ksià˝k´ telefonicznà na 100 wpisów i 6 przycisków szybkiego wybierania.
Mo˝liwoÊç zablokowania telefonu i jego ustawieƒ kodem PIN daje gwarancj´ wi´kszego
bezpieczeƒstwa u˝ytkowania aparatu.
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Nr katalogowy: PR 11 OO
Âwiadectwo zgodnoÊci nr: 263/2001

Producent: Swissvoice AG (Szwajcaria)

∑WyÊwietlacz alfanumeryczny (2 wiersze po 24 znaki)
∑PodÊwietlenie wyÊwietlacza
∑Wielofunkcyjny przycisk – Fox
∑Przycisk wyboru jednego z 5 u˝ytkowników
∑Wskaênik trybu pracy LED
∑6 przycisków skróconego wybierania (12 funkcji lub
numerów)
∑Wybieranie numeru wraz z funkcjami korekcji
∑Lista ostatnich 10 przyj´tych po∏àczeƒ
∑Lista ostatnich 30 nieodebranych wywo∏aƒ z czasem
i datà po∏àczenia
∑Powtarzanie ostatnich 20 wybranych numerów
∑Ksià˝ka telefoniczna 100 wpisów
∑Tryb g∏oÊnomówiàcy
∑G∏oÊnik zewn´trzny
∑Ustawiany/wy∏àczany sygna∏ dzwonienia (7 poziomów
g∏oÊnoÊci) indywidualnie dla ka˝dego u˝ytkownika
∑Funkcja „Nie przeszkadzaj”
∑Wybieranie melodii dzwonienia (12 melodii) indywidualnie dla ka˝dego u˝ytkownika
∑Wy∏àczany mikrofon
∑Mo˝liwoÊç pod∏àczania s∏uchawki nag∏ownej
∑WyÊwietlanie czasu po∏àczenia
∑Licznik op∏at – oddzielny dla ka˝dego MSN
∑Goràca linia
∑Filtrowanie po∏àczeƒ
∑Prze∏àczanie pomi´dzy aktywnymi rozmowami
∑Blokada telefonu i ustawieƒ z kodem PIN
∑Funkcja alarmu
∑Nadawanie sygna∏ów DTMF
∑Integracja telefonu z komputerem za pomocà PC – Dialer
III (opcja)

Dane techniczne
∑∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑

∑Zasilanie poprzez szyn´ S0
∑Wymiary 190x230x71 mm (GxSxW)
∑Tryb awaryjny
∑Mo˝liwoÊç instalacji nowego oprogramowania po linii
ISDN

Us∏ugi dodatkowe ISDN
∑∑ ∑Wielokrotny numer abonenta – 5 numerów MSN
∑∑ ∑Us∏ugi prezentacji numeru – CLIP/ CLIR, COLP/ COLR
∑ ∑Przekierowanie wywo∏aƒ: bezwarunkowe – CFU, przy
∑
braku odpowiedzi – CNFR, przy zaj´toÊci – CFB
∑∑ ∑Informacja o op∏acie za po∏àczenie – AOC
∑∑ ∑Po∏àczenie oczekujàce – CW
∑∑ ∑Zawieszenie po∏àczenia – HOLD
∑∑ ∑PrzenoÊnoÊç terminala – TP
∑∑ ∑Podadresowanie – SUB
∑∑ ∑Krótkie wiadomoÊci tekstowe – UUS1
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ASCOM EURIT 65
Funkcje telefonu Ascom Eurit 65

Dzi´ki temu telefonowi u˝ytkownicy b´dà zawsze osiàgalni, zaawansowane funkcje, takie
jak w aparacie Eurit 35, zyskujà nowy wymiar dzi´ki cyfrowej, automatycznej sekretarce.
Aparat umo˝liwia zdefiniowanie numeru, który b´dzie powiadamiany o wiadomoÊci
pozostawionej na automatycznej sekretarce. Mo˝liwoÊç zdalnego odtworzenia wiadomoÊci
z kodem PIN daje u˝ytkownikowi pewnoÊç poufnoÊci dost´pu do informacji.
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Nr katalogowy: PR 12 OO
Âwiadectwo zgodnoÊci nr: 261/2001

Producent: Swissvoice AG (Szwajcaria)

∑WyÊwietlacz alfanumeryczny (2 wiersze po 24 znaki)
∑Intuicyjne menu
∑PodÊwietlenie wyÊwietlacza
∑Wielofunkcyjny przycisk – Fox
∑Przycisk wyboru jednego z 5 u˝ytkowników
∑Wskaênik trybu pracy LED
∑6 przycisków skróconego wybierania (12 funkcji lub
numerów)
∑Wybieranie numeru wraz z funkcjami korekcji
∑Lista ostatnich 10 przyj´tych po∏àczeƒ
∑Lista ostatnich 30 nieodebranych wywo∏aƒ z czasem
i datà po∏àczenia
∑Powtarzanie ostatnich 20 wybranych numerów
∑Ksià˝ka telefoniczna na 100 wpisów
∑Tryb g∏oÊnomówiàcy
∑G∏oÊnik zewn´trzny
∑Ustawiany/wy∏àczany sygna∏ dzwonienia (7 poziomów
g∏oÊnoÊci) indywidualnie dla ka˝dego u˝ytkownika
∑Funkcja „Nie przeszkadzaj”
∑Wybieranie melodii dzwonienia (12 melodii) indywidualnie dla ka˝dego u˝ytkownika
∑Wy∏àczany mikrofon
∑Mo˝liwoÊç pod∏àczania s∏uchawki nag∏ownej
∑WyÊwietlanie czasu po∏àczenia
∑Licznik op∏at – oddzielny dla ka˝dego MSN
∑Goràca linia
∑Monitorowanie pomieszczenia
∑Filtrowanie po∏àczeƒ
∑Prze∏àczanie pomi´dzy aktywnymi rozmowami
∑Blokada telefonu i ustawieƒ z kodem PIN
∑Funkcja alarmu
∑Nadawanie sygna∏ów DTMF
∑Komunikaty tekstowe do innych abonentów sieci ISDN
∑Integracja telefonu z komputerem za pomocà PC – Dialer
III (opcja)

Funkcje automatycznej sekretarki
∑∑ ∑Mo˝liwoÊç w∏àczenia/wy∏àczenia przez ka˝dego
u˝ytkownika MSN
∑∑ ∑Komunikat sygnalizujàcy nadejÊcie nowej wiadomoÊci
∑∑ ∑Mo˝liwoÊç nagrania indywidualnych zapowiedzi
dla ka˝dego z 5 MSN
∑∑ ∑Maksymalny czas nagrania 15 min
∑∑ ∑Mo˝liwoÊç ustawiania jakoÊci nagrania (3 poziomy)
∑∑ ∑Mo˝liwoÊç ustawiania czasu trwania nagrania
(10/60/120/180 s/ bez limitu)
∑∑ ∑Komunikat koƒczàcy nagranie
∑∑ ∑Programowanie zapowiedzi w trybie Plug&Play
∑∑ ∑WyÊwietlanie daty, godziny oraz numeru osoby
dzwoniàcej
∑∑ ∑Zdalne odtwarzanie wiadomoÊci (z numerem PIN lub
bez)
∑∑ ∑Filtr z u˝yciem funkcji automatycznej sekretarki
∑∑ ∑Monitorowanie po∏àczenia

Dane techniczne
∑∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑

∑Zasilanie poprzez szyn´ S0
∑Wymiary 190x230x71 mm (GxSxW)
∑Tryb awaryjny
∑Mo˝liwoÊç instalacji nowego oprogramowania po linii
ISDN

Us∏ugi dodatkowe ISDN
∑∑ ∑Wielokrotny numer abonenta – 5 numerów MSN
∑∑ ∑Us∏ugi prezentacji numeru – CLIP/ CLIR, COLP/ COLR
∑ ∑Przekierowanie wywo∏aƒ: bezwarunkowe – CFU, przy
∑
braku odpowiedzi – CNFR, przy zaj´toÊci – CFB
∑∑ ∑Informacja o op∏acie za po∏àczenie – AOC
∑∑ ∑Po∏àczenie oczekujàce – CW
∑∑ ∑Zawieszenie po∏àczenia – HOLD
∑∑ ∑PrzenoÊnoÊç terminala – TP
∑∑ ∑Podadresowanie – SUB
∑∑ ∑Krótkie wiadomoÊci tekstowe – UUS1
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ASCOM EURIT 4000
Funkcje telefonu Ascom Eurit 4000

Komfortowy telefon ISDN z wbudowanà przeglàdarkà WAP umo˝liwiajàcà szybki dost´p do
Internetu. Du˝y, czytelny, podÊwietlany wyÊwietlacz graficzny oraz obrotowy nawigator
upraszczajà poruszanie si´ po menu, a tak˝e zwi´kszajà komfort przeglàdania stron WAP.
Ksià˝ka telefoniczna na 800 wpisów w po∏àczeniu z automatycznà sekretarkà o maksymalnym
czasie nagrania do 28 min czynià z niego idealny telefon do ka˝dego nowoczesnego biura.

∑∑ ∑PodÊwietlany wyÊwietlacz 200x160 pikseli, 4 odcienie
szaroÊci, 10 linii tekstu
∑∑ ∑Nawigacja: roller z przyciskiem OK i BACK (powrót)
∑∑ ∑Klawiatura alfanumeryczna
∑∑ ∑Wielofunkcyjny przycisk Fox
∑∑ ∑Przycisk wyboru u˝ytkownika
∑∑ ∑Przycisk indywidualnie programowalny dla ka˝dego
u˝ytkownika
∑∑ ∑Ksià˝ka telefoniczna – do 800 wpisów
∑∑ ∑Lista 1000 ostatnio wybieranych numerów
∑∑ ∑Lista 1000 ostatnio odebranych po∏àczeƒ
∑∑ ∑Lista do 1000 nieodebranych po∏àczeƒ, wiadomoÊci UUS,
wiadomoÊci automatycznej sekretarki
∑∑ ∑Zliczanie op∏at dla ka˝dego u˝ytkownika oddzielnie i dla
wszystkich MSN ∏àcznie
∑∑ ∑Tryb g∏oÊnomówiàcy
∑∑ ∑Wy∏àczany mikrofon
∑∑ ∑Wysy∏anie DTMF
∑∑ ∑Automatyczne ponowne wybieranie numeru
∑∑ ∑Funkcja „Nie przeszkadzaj”
∑∑ ∑Mo˝liwoÊç odrzucania po∏àczeƒ przychodzàcych
∑∑ ∑Terminarz z funkcjà przypominania
∑∑ ∑Powy˝ej 20 melodii dzwonka (indywidualne ustawienia
dla ka˝dego MSN)
∑∑ ∑Goràca linia
∑∑ ∑Zapowiedzi g∏osowe dla pozycji z ksià˝ki telefonicznej
∑∑ ∑Filtrowanie po∏àczeƒ
∑∑ ∑Integracja z komputerem za pomocà PC Dialer III (opcja)
∑∑ ∑Przycisk definiowalny „MyKey”

Funkcje automatycznej sekretarki
∑∑ ∑Maksymalny czas nagrania 28 min
∑∑ ∑Mo˝liwoÊç nagrania 10 zapowiedzi
∑∑ ∑Monitorowanie pomieszczenia (mo˝liwoÊç zdalnego
pods∏uchu)
∑∑ ∑Zdalny ods∏uch (z funkcjà pomocy)

Funkcje WAP
∑∑
∑∑
∑∑
∑∑
∑∑
∑∑

∑Po∏àczenie za pomocà jednego przycisku
∑Szybkie po∏àczenie (kilka sekund)
∑Transfer danych 64 kbit/s (6 razy szybciej ni˝ w GSM)
∑Zak∏adki
∑Definiowalna strona startowa
∑¸atwe surfowanie dzi´ki rollerowi nawigacyjnemu
i du˝emu wyÊwietlaczowi
∑∑ ∑Op∏aty za po∏àczenie z siecià lokanà
∑∑ ∑Prezentacja polskich znaków diakrytycznych (ISO-8859-2)

Dane techniczne
∑∑ ∑Zasilanie z sieci 230 V
∑∑ ∑Wymiary 210x270x120 mm (GxSxW)
∑∑ ∑Mo˝liwoÊç instalacji nowego oprogramowania po linii
ISDN

Us∏ugi dodatkowe ISDN
∑∑ ∑Wielokrotny numer abonenta – 10 numerów MSN
∑∑ ∑Us∏ugi prezentacji numeru – CLIP/ CLIR, COLP/ COLR
∑∑ ∑Przekierowanie wywo∏aƒ: bezwarunkowe – CFU, przy
braku odpowiedzi – CNFR, przy zaj´toÊci – CFB
∑∑ ∑Informacja o op∏acie za po∏àczenie – AOC
∑∑ ∑Po∏àczenie oczekujàce – CW
∑∑ ∑Zawieszenie po∏àczenia – HOLD
∑∑ ∑PrzenoÊnoÊç terminala – TP
∑∑ ∑Krótkie wiadomoÊci tekstowe – UUS1
∑∑ ∑Podadresowanie – SUB
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