Draadloze DECT uitbreiding

tiptel easyBOX
300 clip
tiptel easyBOX
5000 clip

Overbrugt grote afstanden !
tiptel easyBOX 300 clip
tiptel easyBOX 5000 clip
De tiptel easy BOX is de eenvoudige

het bereik van een DECT basisstation

Draadloze uitbreiding op een DECT/GAP-

draadloze uitbreiding voor het aansluiten

kan deze draadloze uitbreiding gereali-

basisstation

van analoge apparatuur op een DECT

seerd worden. Elk willekeurig analoog

Elk willekeurig analoog toestel, zoals

basisstation. Door middel van deze

toestel, zoals bijvoorbeeld telefoon,

bijvoorbeeld telefoon, fax, antwoordapparaat

uitbreiding kunt u binnen het bereik

antwoordapparaat of PIN apparatuur

of PIN apparatuur aansluitbaar

van een DECT basisstation eenvoudig

kan hier vervolgens op aangesloten

Automatisch aanmelden op DECT basisstation

een extra analoge aansluiting met

worden. De tiptel easy BOX 5000 clip is

Toe te passen binnen het bereik van een

nummerweergave realiseren voor het

speciaal ontwikkeld voor die situaties

DECT basisstation (tiptel easy BOX 300 clip)

aansluiten van bijvoorbeeld een fax,

waar een analoge aansluiting over een

Toe te passen tot maximaal 5000 meter van

een telefoontoestel, PIN apparatuur

grote afstand gerealiseerd moet worden.

een DECT basisstation (tiptel easy BOX

of een antwoordapparaat.

Afhankelijk van de omgevingssituatie en

5000 clip)

antennes, kunnen afstanden tot maxi-

Nummerweergave (DTMF/ FSK)*

maal 5000 meter worden overbrugd.

Wandmontage mogelijk

De tiptel easy BOX is leverbaar in twee
varianten, de tiptel easy BOX 300 clip
en de tiptel easy BOX 5000 clip.

Ook op de tiptel easy BOX 5000 clip kan,
net als op de tiptel easy BOX 300 clip,

De tiptel easy BOX 300 clip is geschikt

elk willekeurig analoog toestel worden

voor kleine kantoren en thuisgebruik,

aangesloten en zowel de easy BOX 300

maar kan ook gebruikt worden in com-

clip als de easyBOX 5000 clip beschikken

binatie met een DECT systeem. Binnen

over nummerweergave.*

www.tiptel.nl
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Draadloze DECT uitbreiding
tiptel easyBOX 300 clip
tiptel easyBOX 5000 clip
Prestatiekenmerken
Draadloze uitbreiding voor het aansluitenvan analoge apparatuur op DECT/GAPbasisstation
Elk willekeurig analoog toestel, zoals bijvoorbeeld telefoon, fax, antwoordapparaat
of PIN apparatuur aansluitbaar

Kiesmethode: TDK
Doorverbindmogelijkheid
Wandmontage mogelijk
Optioneel verkrijgbare toebehoren
(tiptel easyBOX 5000 clip)
Externe antenne 7,5 db

Nummerweergave (DTMF/ FSK)*

Externe antenne 14,5 db

Plaatsing en gebruik van tiptel easy BOX
300 clip is afhankelijk van het gebruikte
DECT basisstation en de omgevingssituatie,
bereik mogelijk tot maximaal 300 meter
buitenshuis

Externe antenne 18,5 db

Plaatsing en gebruik van tiptel easy BOX
5000 clip is afhankelijk van de omgevingssituatie, het DECT basisstation en additionele antennes en is mogelijk tot maximaal
5.000 meter
DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications)
GAP (Generic Access Protocol)

Gewicht: 140 gram
Afmetingen in mm: B 120 x H 100 x D 38
Interne antenne (tiptel easy BOX 300 clip)
Frequentiebereik: 1880 -1900 MHz
Zendvermogen: 10 mW gemiddeld
Faxgebruik groep 3,V.29 maximaal met
9600 bit/s
Stroomvoorziening: 230 V
* Alleen mogelijk wanneer het basisstation en het aangesloten telefoontoestel nummerweergave ondersteunen, de
beller het telefoonnummer meestuurt en de dienst nummerweergave door de netwerkleverancier is vrijgeschakeld.

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Automatisch aanmelden op DECT-basisstation (indien aangemeld als deelnemer/
handset, biedt de easy BOX ook de mogelijkheid intern aan te bellen)

Technische gegevens

Antenne 7,5 db
Antenne 14,5 db
Antenne 18,5 db
Kabel t.b.v. antenne

Art.-Nr.
9460013
9460012
9460020
9460025
9460030
9460040
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Model
tiptel easyBOX
300 clip antraciet
tiptel easyBOX
5000 clip antraciet

