tiptel 1/8 fax clip
tiptel 2/8 clip
Telefooncentrales – analoog

Analoge telefooncentrales
met nummerweergave*
tiptel 1/8 fax clip
tiptel 2/8 clip
Met de tiptel analoge telefooncentrales,

Verder kunt u met behulp van

1 (tiptel 1/8 fax clip) of

de tiptel 1/8 fax clip en de tiptel

kiesblokkade lokale, interlokale of

2 (tiptel 2/8 clip) buitenlijnen

2/8 clip, realiseert u probleemloos en

internationale gesprekken blokkeren.

8 analoge toestelaansluitingen

efficiënt uw eigen telefoonnet voor

Op de tiptel 1/8 fax clip en de tiptel

met nummerweergave*

zakelijk en privé gebruik. De tiptel

2/8 clip is het mogelijk om een deur-

Kiesblokkade voor (inter) lokale en

1/8 fax clip en de tiptel 2/8 clip

spreekstation aan te sluiten. Via de

internationale gesprekken

beschikken over acht interne analoge

optioneel leverbare deurspreekmodule,

Aansluitmogelijkheid deurspreekstation

aansluitingen met nummerweergave*

een externe belspanning en deur-

met optionele deurspreekmodule

en één, respectievelijk twee buiten-

opener kunt u via uw telefoontoestel

Ondersteunt het verzenden en ontvangen

lijnen. Bovendien kunt u gebruik

zowel het deurspreekstation als de

van SMS berichten via het vaste netwerk*

maken van de comfortfuncties, zoals

deuropener bedienen.

interne conferentie en ruimtebewaking.

Met de tiptel 1/8 fax clip kunt u 24 uur

Uw gesprekskosten kunt u zelf in de

per dag faxen zonder gebruik te maken

hand houden, doordat u per toestel

van een tweede netlijn. Door de inge-

kunt programmeren waar u het toestel

bouwde fax-selector van de tiptel 1/8

voor wenst te gebruiken: alleen interne

fax clip worden alle binnenkomende

gesprekken voeren, alleen externe

faxen automatisch geselecteerd.

gesprekken ontvangen en wel of geen
toegang tot de buitenlijn.

* Alleen wanneer de beller zijn telefoonnummer
meestuurt en de dienst nummerweergave door de
netwerkleverancier vrijgeschakeld is voor uw
telefoonaansluiting

www.tiptel.nl
www.tiptel.be

Analoge telefooncentrales
tiptel 1/8 fax clip
tiptel 2/8 clip
tiptel 1/8 fax clip

Uitschakelen signalering van de telefoon
voor een buitenlijn

1 buitenlijn
Faxselect functie, naar keuze in- of uit te
schakelen (tijdens de fax-selectie vrijtoon
hoorbaar)

Gesprek ophalen (call pick up)
Automatische herkenning toon-of pulskiezen
Alle spreekpaden tegelijk te gebruiken

tiptel 2/8 clip

Op alle toestellen gelijktijdig een belsignaal

2 buitenlijnen

Vertraagd doorschakelen van belsignaal
(chef-secretaresse-schakeling)

Aankloppen bij externe gesprekken door
netlijnen, programmeerbaar

Wisselgesprek (dienst netwerkleverancier)

Makelen van externe gesprekken op beide
lijnen

Intern: automatisch terugbellen, personen
oproep, urgentiesignaal, ruimtebewaking,
interne conferentie

Selectieve netlijn programmering per toestel

Ruststand per toestel te programmeren

Functies

Optioneel verkrijgbare toebehoren

Automatische buitenlijn per toestel instelbaar

tiptel deurspreekstation

Aansluitmogelijkheid deurspreekstation met
optionele deurspreekmodule (TSM1)

tiptel TSM 1, deurspreekmodule

Ondersteunt het verzenden en ontvangen
van SMS berichten via het vaste netwerk*

Technische gegevens

Buitenlijnbevoegdheid selectief
programmeerbaar

Aansluiting buitenlijn

Dag- en nachtstand

Gewicht (incl. voedingsadapter): 1300 gram

Aankloppen bij interne gesprekken door
netlijnen, programmeerbaar

Netaansluiting
Netspanning: 230 V (+6% / –14%), 50 Hz
Max. capaciteitsopname: 16 VA

Buitenlijnreservering
Bij stroomuitval automatisch de buitenlijn(en)
doorschakelen naar toestel
(per lijn, één toestel)
Kiesbeperking voor lokale, interlokale en
internationale gesprekken

*

Alleen wanneer de beller zijn telefoonnummer meestuurt en
de dienst nummerweergave door de netwerkleverancier
vrijgeschakeld is voor uw telefoonaansluiting

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden

Doorverbinden/ruggespraak externe
gesprekken

L x B x H: 215 x 175 x 45 mm

Wachtmuziek tijdens doorverbinden
programmeerbaar
Gesprekken omleiden naar een ander toestel

Model
tiptel 1/8 fax clip
antraciet
tiptel 2/8 clip
antraciet

Art.-Nr.
1040348 (NL)
1040308 (B)
1040549 (NL)
1040508 (B)
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Max. 8 analoge toestelaansluitingen met
nummerweergave*

