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De tiptel 5020 handset combineert elegantie met een veelzijdigheid aan functies. De

tiptel 5020 is een ideale aanvulling op de tiptel Wireless Servers. De handset kan

gecombineerd worden met elke tiptel Wireless Server in het assortiment. 

De tiptel 5020 is speciaal ontwikkeld voor gebruik in een kantooromgeving.

Wanneer u bijvoorbeeld in vergadering bent, is het mogelijk de trilfunctie in te 

schakelen of de beltoon helemaal uit te zetten. In dit geval zal het beeldscherm gaan

knipperen bij een oproep. In het grote kleurendisplay wordt het overzichtelijke menu

duidelijk getoond. Bladeren door dit menu gaat zeer eenvoudig dankzij de

navigatietoets. In het uitgebreide telefoonboek is plaats voor 250 namen

met elk vier nummers. Uw handen vrij houden tijdens het bellen is zeer

eenvoudig, aangezien de tiptel 5020 zowel over de functie handenvrij

spreken als over een headset aansluiting beschikt. Met een optionele

riemclip kunt u de tiptel 5020 aan uw riem meedragen zodat u altijd

mobiel blijft. 

U heeft de keuze uit twee laders voor de tiptel 5020, één met en één

zonder USB aansluiting. Met de in de lader geïntegreerde USB

aansluiting is het mogelijk om diverse instellingen vanaf een PC

te maken. U kunt bijvoorbeeld het telefoonboek van de handset

bewerken en standaardberichten ingeven, deze wijzigingen

kunt u vervolgens meteen doorsturen naar uw tiptel 5020. 

Wireless Servers

Highlights

tiptel 5020

Full color TFT display (65K)

Compatible met elke tiptel Wireless Server

Telefoonboek voor 250 namen met elk 

4 nummers

Handenvrij spreken

Headset aansluiting

Overzichtelijk menu
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Highlights

Full color TFT display (65K)

Compatible met elke tiptel Wireless Server

Telefoonboek voor 250 namen

met elk 4 nummers

Handenvrij spreken

Headset aansluiting

Overzichtelijk menu

Prestatiekenmerken

Groot verlicht TFT color display

Telefoonboek voor 250 namen 

met elk 4 nummers

Trilfunctie

Handsfree functie

Headset aansluiting

Naam/nummerweergave tussen tiptel handsets

aangesloten op een tiptel Wireless Server

Eenvoudige menubediening met duidelijke

Nederlandstalige displayteksten

Oproeplijst: 40 ingaven 

(laatst gekozen nummers, ontvangen nummers 

en gemiste oproepen)

Belsignaal met intern/extern ritme

Vergaderstand (alle signaaltonen uitgeschakeld,

beeldscherm knippert)

Trilfunctie

(Automatische) toetsblokkering

Luidsprekervolume van de handset instelbaar

Microfoon van de handset uitschakelbaar tijdens

gesprek

Doorverbinden externe en/of interne gesprekken

Keuze uit 10 verschillende oproepmelodieën

Geheugen voor 20 tekstberichten

Auto login op max. 10 systemen

Keuze uit 6 verschillende displaytalen, Nederlands,

Frans, Duits, Engels, Spaans en Italiaans

LED indicatie bij binnenkomende of gemiste oproep

Navigatietoets

Lader met/zonder USB aansluiting

Technische kenmerken

DECT/GAP standaard

Li-ion accu

Gewicht: 110 gram

Afmeting (L x B x H): ca. 146 x 48 x 19 mm

Spreektijd: 20 uur

Stand-by tijd: tot 200 uur

Model Art.-Nr.

tiptel 5020 9352410 (NL)

KD02430000 (B)

Tiptel Nederland Tiptel België
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NL-1322 BC Almere B-1930 Zaventem 

Tel: +31 (0) 36 53 666 50 Tel: +32 (0) 2 7149333 

Fax: +31 (0) 36 53 678 81 Fax: +32 (0) 2 7149334 

E-mail: info@tiptel.nl E-mail: tiptel@tiptel.be
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