
tiptel 275

Professioneel analoog telefoontoestel
met geïntegreerde telefoonbeantwoorder

De tiptel 275 is een analoog telefoontoestel dat uitstekend te gebruiken is in een

zakelijke omgeving. Het uitgebreide geheugen heeft plaats voor maar liefst 1.000

namen met 3000 telefoonnummers, zowel voor mobiel, thuis als zakelijk. Met het

alfanumerieke toetsenbord is zoeken in het telefoonboek zeer eenvoudig. Ook voor

het versturen van SMS berichten is dit toetsenbord ideaal. 

Met de geïntegreerde USB aansluiting kunt u telefoonnummers van uw computer

overzetten naar uw tiptel 275, bijvoorbeeld telefoonnummers van uw Outlook con-

tactpersonen. Daarnaast beschikt het toestel over een groot, verlicht grafisch display

en acht vrij programmeerbare functietoetsen. Deze zijn bijvoorbeeld te gebruiken

voor veelgekozen telefoonnummers of veelgebruikte functies. Daarnaast heeft de

tiptel 275 de beschikking over de functie handenvrij spreken en een aansluiting voor

een (draadloze) headset zodat u altijd uw handen vrij kunt houden.

Met de tiptel 275 heeft u, naast alle faciliteiten zoals boven beschreven, een uit-

gebreide telefoonbeantwoorder tot uw beschikking, waarmee u desgewenst per

telefoonnummer een aparte meldtekst kunt instellen. Bovendien is het mogelijk

de meldteksten en ingesproken berichten via de PC-aansluiting op te slaan

en te wijzigen. Wanneer er een nieuw bericht wordt ingesproken, is het

mogelijk om via de telefoon of via SMS een melding te krijgen, zodat

u altijd direct kunt reageren.

Telephone products

Highlights

tiptel 275

Telefoonboek voor 1.000 namen met 

3000 telefoonnummers 

(mobiel, thuis en zakelijk)

USB aansluiting voor het overdragen 

van SMS berichten, berichten (.wav) en 

telefoonboekgegevens

Alfanumeriek toetsenbord voor eenvoudig

bediening

Groot verlicht grafisch display

Geïntegreerde telefoonbeantwoorder met

ca. 60 minuten opnamecapaciteit
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Highlights

Telefoonboek voor 1000 namen met 3000 telefoon-

nummers (mobiel, thuis en zakelijk)

USB aansluiting voor het overdragen van SMS

berichten, berichten (.wav) en telefoonboek-

gegevens

Alfanumeriek toetsenbord voor eenvoudig 

bediening

Groot verlicht grafisch display

Geïntegreerde telefoonbeantwoorder met ca. 

60 minuten opnamecapaciteit

Telefoonfuncties

Telefoonboek voor 1000 namen met 3000 telefoon-

nummers (mobiel, thuis en zakelijk)

Groot verlicht grafisch display

Naam- / Nummerweergave (FSK/DTMF)

3 oproeplijsten voor de laatste 20 oproepen

(gemiste oproepen, ontvangen oproepen, 

uitgaande oproepen)

SMS functie met sjablonen (longmessage, tot 

459 tekens)

10 vaste belsignalen, 10 individuele belsignalen

(zelf op te nemen)

Automatische nummerherhaling wanneer de deel-

nemer in gesprek is (tot 10x)

Eenvoudig overnemen van telefoonnummers uit 

de oproeplijsten in het telefoonboek

Automatisch buitenlijnnummer plaatsen voor tele-

foonnummers uit het telefoonboek en de oproep-

lijsten (bij aansluiting achter een telefooncentrale)

Mute functie met wachtmuziek

Luidsprekerfunctie en handenvrij telefoneren 

(half duplex)

Headsetaansluiting voor draadgebonden headset

Headsetaansluiting voor draadloze headset

Gesprekstijd- en kostenregistratie (kostenimpuls

noodzakelijk)

Automatische overschakeling voor zomer- en 

wintertijd

Agenda voor 20 afspraken (eenmalig, dagelijks,

wekelijks of jaarlijks)

Tijdsturing (weekdagsturing) van de telefoonbeant-

woorder, de oproepdoorschakeling en de beltonen

8 vrij programmeerbare functietoetsen voor het

opslaan van telefoonnummers en veel gebruikte

functies

Meertalig (NL, DU, FR, EN, IT)

Doorverbindtoets (Flash, Hook-Flash)

Firmware update via USB

Toetsenblokkering/Blokkeren/

Oproepfilter

Toetsblokkering tegen per ongeluk bedienen

Kiesblokkade voor 10 telefoonnummers of 

nummerreeksen

Complete gebruikersblokkade voor het toetsenbord,

voor het telefoonboek (via PIN te gebruiken)

Oproepfilter voor 20 telefoonnummers (toewijzen

van belsignalen en meldteksten)

Geïntegreerde telefoonbeantwoorder

Flash-geheugen met ca. 60 minuten opname-

capaciteit, max. 50 berichten

3 individuele meldteksten, naar keuze met of 

zonder opnamemogelijkheid

Plug & Answer (voorgeprogrammeerde meldtekst)

Aannemen van de telefoonbeantwoorder instelbaar

van 1 tot 8 belsignalen

Memo functie, opnemen van telefoongesprekken

Weergave met pauzefunctie, herhalen van de 

laatste seconden, doorspoelen en terugbelfunctie

Wissen van afzonderlijke of alle ingesproken 

berichten

Nummeroproep naar telefoonnummer d.m.v. een

gesproken of SMS bericht

Bediening op afstand

Afstandsbedieningscode tot 4 cijfers

Quick remote control: beantwoorder herkent het

voorgeprogrammeerde telefoonnummer; ingeven

afstandsbedieningscode is niet noodzakelijk

Ruimtebewaking / handenvrij spreken op afstand 

te activeren

Telefoon op afstand in- / uitschakelen

Berichtmelding en tijdsturing in- / uitschakelen

Meldteksten op afstand te bewerken en wisselen

USB aansluiting en PC software

SMS berichten versturen via de PC

Meldteksten, opnames en belsignalen beheren 

via de PC (.wav bestand) 

Telefoonboekoverdracht

Agenda en tijdsturing beheren

Geïntegreerde help functies

Eenvoudig alle instellingen aanpassen

Oproeplijsten kopiëren naar PC

Overname van telefoonboekgegevens uit 

bijvoorbeeld Windows Outlook

Geschikt voor Windows 2000, XP en Vista

Model Art.-Nr.

tiptel 275 1081312 (NL)

1081302 (B)
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