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IP Telephony
Wireless business solutions
Telefooncentrales
Telefoontoestellen
Systeemtoestellen
Ergonomie
Draadloos
Draadgebonden
GSM
Opties
Walkie-Talkie
Telefoonbeantwoorders
Bellen via Internet (o.a. Skype)
ARGUS
AEG eco dect
Digium Asterisk
Doro
Innovaphone
Patton
Polycom
SNOM
2N

tiptel 274
Details |

Functie overzicht | Technische gegevens | Opties | Downloads |

De tiptel 274 is een professioneel telefoontoestel met een groot, verlicht grafisch
display en vele mogelijkheden. In hett telefoonboek is ruimte voor 250 namen.
Per naam kunnen drie nummers, voor bijvoorbeeld mobiel, zakelijk en thuis,
worden opgeslagen.
Door middel van de geïntegreerde USB aansluiting kunt u telefoonnummers
vanaf uw computer opslaan in uw tiptel 274, bijvoorbeeld telefoonnummers van
uw Outlook contactpersonen. Deze gegevens kunnen makkelijk worden beheerd
dankzij de meegeleverde pc-software. Ook kunnen berichten en
gespreksopnamen worden overgebracht naar uw pc en digitaal worden
gearchiveerd. Het is mogelijk om deze gegevens per email te verzenden. Erg
handig voor bijvoorbeeld artsen, apotheken en medische praktijken
De tiptel 274 beschikt over een geïntegreerde antwoordapparaat. Dit
antwoordapparaat heeft een opnamecapaciteit van maximaal 25 minuten.
Bovendien is het mogelijk om de meldteksten en ingesproken berichten via de
PC-aansluiting op te slaan en te wijzigen. Wanneer er een nieuw bericht wordt
ingesproken, kunt u via de telefoon of via SMS een melding te krijgen, zodat u
altijd direct kunt reageren.
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Daarnaast beschikt de tiptel 274 over professionele functies zoals tijdsturing,
nummerweergave*, 10 vrij te programmeren functietoetsen, handenvrij spreken
en drie oproeplijsten voor de laatste 20 gemiste- ontvangen- en uitgaande
oproepen.
* wanneer de aansluiting van de beller nummerweergave ondersteunt en de
dienst op uw aansluiting is vrijgeschakeld
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