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TGP500 - SIP-TELEFOONSYSTEEM
SIP-TELEFOONSYSTEEM
De KX-TGP500-reeks combineert alle voordelen van moderne High Definition VoIP-gesprekken via internet, traditionele
zakelijke telefoonfunctionaliteit en eenvoudig beheer via internet, waardoor dit product zeer geschikt is voor kleine kantoren
en ondernemingen met filialen.
Met diensten voor wachtmuziek van hoge kwaliteit en voor Voice Mail¹ is er geen belangrijk gesprek meer dat u mist, dankzij de integratie van de
telefoon met de services van de telefoonmaatschappij. Nieuwe berichten worden op de handset weergegeven, zodat u weet dat iemand u wilde
spreken, ook als u niet aan uw bureau zit. Voor extra gemak kunt u overal uw berichten beluisteren. Ook kunt u, indien u niet op kantoor bent,
een sms-bericht laten sturen door de antwoorddienst als u in uw afwezigheid bent gebeld¹.U heeft dan via de afstandsfuncties toegang tot uw
berichten, waar u ook bent.
VoIP-gesprekken met High Definition Voice Performance
Ervaar een nog betere geluidskwaliteit bij VoIP-gesprekken via internet. De toestellen uit de TGP500-reeks ondersteunen High Definition Sound
Performance. Dankzij breedbandaudio met een superieure audiokwaliteit hoort u iedere nuance in de stem van uw gesprekspartner.
Telefoongesprekken over meerdere kanalen met functionaliteit voor meerdere lijnen
Met de TGP500 SIP-telefoons kunt u met een druk op de knop eenvoudig kiezen uit 1 van 3 inkomende lijnen; u kunt dus moeiteloos de oproepen
selecteren die u moet beantwoorden. Met extra handsets ervaart u zelfs het gemak van telefonisch vergaderen en profiteert u van de mogelijkheid
om tegelijkertijd twee telefonische vergaderingen met drie deelnemers te voeren. U kunt ook drie gesprekken tegelijk beheren.
¹

Afhankelijk van diensten die leverancier/operator biedt

Flexibiliteit en controle
Ontwerp en controleer eenvoudig hoe u gesprekken wilt beheren en pas dit volledig aan uw wensen aan met de gebruiksvriendelijke webapplicatie,
waarmee u het systeem snel en eenvoudig kunt wijzigen en in enkele minuten nieuwe gebruikers kunt toevoegen.

Ondersteuning voor maximaal 8 SIP-nummers
Met de TGP500-reeks heeft u maximaal acht (8) telefoonnummers. U kunt nummers op verschillende manieren instellen: kies een uniek nummer voor
iedere handset of programmeer de handsets in groepen om gesprekken centraal te kunnen laten binnenkomen en correct te kunnen afhandelen.

Belangrijke functies
• Ondersteuning voor 3 gelijktijdige netwerkgesprekken
• Ondersteuning voor SIP en breedband
• HD-breedbandaudio
• DECT-radiotechnologie
• Eenvoudige configuratie via het web
• Lcd-scherm van 2,1 inch met witte achtergrondverlichting
• Programmeerbare beltoongroepen
• Knop voor bellen van handset met statusindicator op basiseenheid*1
• Tot 6 DECT-handsets
• Tot 8 SIP-registraties
• Tweede Ethernet-poort*1
• Handsfree bellen op basiseenheid*1 en handset
• Aan muur monteerbare basiseenheid *2
*1 Alleen bij KX-TGP550.
*2 Alleen bij KX-TGP500.

Functies voor KX-TPA50
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Basiseenheid +
1 x KX-TPA50

Bureautoestel +
1 x KX-TPA50

Extra handset

PNQE1054ZC. Gedrukt in het VK.
Het ontwerp en de technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd.

• Lcd-scherm van 2,1 inch met witte achtergrondverlichting
• Helder bericht LED
• Softtoetsen
• Telefoonboekgeheugen voor 100 nummers
• 10 laatst gebelde nummers
• Lokale of netwerkintercom
• 10 dagen stand-by en 5 uur spreektijd

