TERMINÁLY ALCATEL ŘADY 8000
1.1

DIGITÁLNÍ ŘADA ALCATEL 8000 - 9 S ERIES

Komplexní řada telefonů Alcatel nabízí komfortní ovládání a optimální přístup ke všem funkcím a
službám OmniPCX. Telefon si můžete dokonce přenést do jiné kanceláře: všechna nastavení, kontakty
a také číslo telefonu zůstanou zachovány.

Alcatel-Lucent 8039

Vlastnosti












Alcatel-Lucent 8029

Nastavitelný grafický displej, 4 úrovně šedé
o 100 x 160 bodů
o 78 x 51 mm
Podsvícený display
10 softwarových tlačítek, 4směrný navigátor
Znaková klávesnice
Kvalitní hlasitý reproduktor a mikrofon
Handsfree
Konektor pro náhlavní soupravu
Komfortní sluchátka příjemná na dotek, naslouchátko
Upgrade firmware
Rozměry a hmotnost: 240 x 180 x 133 mm, 1020 gramů

Vlastnosti











Nastavitelný grafický černobílý displej
o 64 x 128 bodů
o 70 x 38 mm
Podsvícený display
6 softwarových tlačítek, 4směrný navigátor
4 integrovaná podsvícená tlačítka
Znaková klávesnice
Handsfree
Konektor pro náhlavní soupravu
Upgrade firmware
Rozměry a hmotnost: 240 x 175 x 133 mm, 1015 gramů
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Příslušenství
K telefonním přístrojům je možné dodat originální příslušenství dle aktuální nabídky výrobce (např.
náhlavní souprava, přídavný modul x-ti programovatelných tlačítek, rozhraní V24, S0, AP,…)
Náhlavní soupravy




S jednímn nebo se dvěma sluchátky (Monaural/Binaural)
3,5mm jack pro micro-headset, detekce přítomnosti pro
snadnější připojení/odpojení soupravy

Přídavné moduly
Moduly s tlačítky označenými štítky
 moduly s 10 a se 40 programovatelnými tlačítky
 Pro telefony 8039, 8029, 8068, 8038, 8028
Modul Smart Display
 Modul se 14 tlačítky
 Pro telefony 8039, 8029, 8068, 8038, 8028

Moduly rozhraní
Modul rozhraní AP
 Připojení analogových zařízení (fax atd.) používající stejnou
linku
Modul rozhraní S0
 Připojení zařízení S0 a přístup ke službám ISDN
.

1.2

IP ŘADA ALCATEL 8000 - 8 S ERIES

Komplexní řada telefonů Alcatel nabízí komfortní ovládání a optimální přístup ke všem funkcím a
službám OmniPCX. Telefon si můžete dokonce přenést do jiné kanceláře: všechna nastavení, kontakty
a také číslo telefonu zůstanou zachovány.
Alcatel-Lucent 8068

Vlastnosti














Alcatel-Lucent 8038

Nastavitelný grafický barevný displej, 4096 barev
Podsvícený display
10 softwarových tlačítek, 4směrný navigátor
Znaková klávesnice
Bluetooth 1.2
Handsfree
Kvalitní hlasitý reproduktor a mikrofon
Komfortní sluchátka příjemná na dotek, naslouchátko
Konektor pro náhlavní soupravu
Kompatibilita s aplikacemi
2 síťové porty 10/100/1000
Rozměry a hmotnost: 240 x 188 x 133 mm, 1070 gramů

Vlastnosti













Alcatel-Lucent 8028

Nastavitelný grafický displej, 4 úrovně šedé
Podsvícený display
10 softwarových tlačítek, 4směrný navigátor
Znaková klávesnice
Handsfree
Kvalitní hlasitý reproduktor a mikrofon
Komfortní sluchátka příjemná na dotek, naslouchátko
Konektor pro náhlavní soupravu
Kompatibilita s aplikacemi
2 síťové porty 10/100/1000
Rozměry a hmotnost: 240 x 180 x 133 mm, 1020 gramů

Vlastnosti














Nastavitelný grafický černobílý displej
Podsvícený display
6 softwarových tlačítek, 4směrný navigátor
4 integrovaná podsvícená tlačítka
Znaková klávesnice
Handsfree
Kvalitní hlasitý reproduktor a mikrofon
Komfortní sluchátka příjemná na dotek, naslouchátko
Konektor pro náhlavní soupravu
Kompatibilita s aplikacemi
2 síťové porty 10/100/1000
Rozměry a hmotnost: 240 x 175 x 133 mm, 1015 gramů

Příslušenství
K telefonním přístrojům je možné dodat originální příslušenství dle aktuální nabídky výrobce.
Náhlavní soupravy




S jednímn nebo se dvěma sluchátky (Monaural/Binaural)
3,5mm jack pro micro-headset, detekce přítomnosti pro
snadnější připojení/odpojení soupravy

Přídavné moduly
Moduly s tlačítky označenými štítky
 moduly s 10 a se 40 programovatelnými tlačítky
 Pro telefony 8039, 8029, 8068, 8038, 8028
Modul Smart Display
 Modul se 14 tlačítky
 Pro telefony 8039, 8029, 8068, 8038, 8028

