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❏ Handen-vrij spreken (semi-duplex) en mee-luisteren
❏ Plaatsing van een extra verdiept toetsenbordraster mogelijk (waardoor toetsen zeer goed voelbaar zijn)
❏ Display (met grote cijfers/letters en regelbaar contrast) toont:

–

–

telefoonnummer van opbeller, met terugbelfunktie (nummerweergave; abonnement op KPN-dienst
nummerweergave vereist; niet voor UPC of gebruik via een centrale)

door u gekozen nummers / geheugens
❏ Geheugens voor:
– laatst-ingekomen telefoonnummer (redial)
– kies-voorbereiding (eerst nummer ingeven; nummer wordt pas gekozen bij opnemen van de hoorn)
– 5 direkte geheugens (met één toets te bedienen) en 10 indirekte geheugens
– automatische nummerherhaling (kiest 10 minuten lang; 1 x per minuut)
– kiezen van een nummer door indrukken van een willekeurige toets (oppas; etc)
– 5 geblokkeerde nummers (bijv. 0900 -nummers)
❏ Alarm-oproepen:
– alarm-toets voor het automatisch kiezen van 4 telefoonnummers.

–
–

(Indien 1e nummer niet antwoord wordt volgende alarmeringsnummers gekozen. Deze procedure kan desgewenst 10 x
herhaald worden; model CR kiest max 9 telefoonnummers i.p.v. 4 nummers).

alarmboodschap bij -S via pieptoontjes, bij -C en -CR via zelf inspreekbare tekst (max 20 sec)
handen-vrije spreekmogelijkheid met hulpverlener, waarbij de hulpverlener ook zelf kan
inbellen (ruimtebewaking, desgewenst zonder bel; password beschermd)
– dtmf-signalering voor herkenning alarm-oproep bij meldkamer
❏ Signalering inkomende gesprekken:
– regelbare bel (uitschakelbaar en regelbaar met 10 signaal-variaties)
– VIP-lijst (alleen inkomende gesprekken van max 10 VIP’s gaan over; abonnement op KPN-dienst nummerweergave

❏
❏
❏
❏

–

vereist / opbeller mag nummerweergave niet hebben onderdrukt; niet voor UPC of bij gebruik via een centrale)

desgewenst geen signalering voor belblokkade-lijst (10 nummers)
Regelbaar hoorn-volume / hoorn met inductieve koppeling voor gehoor-apparaten (luisterspoel)
Voor wisselgesprek of gebruik op centrales: doorverbindtoets (flash) en pauze-toets
Toon/puls-omschakelbaar kiessysteem / Geheugen-backup en werking via 5 x AAA batterijen
Display in Ned/Eng/Du/Fr; handleiding: Ned / Garantie: 12 maanden / CE-Goedgekeurd

Model Ergovoce C/CR:
❏ Bewegingssensor schakelt toetsenbord- en display-verlichting in bij nadering
❏ Gespreks-opname gedurende 15 sec van bijvoorbeeld een telefoonnummer
❏ Alarmboodschap met zelf inspreekbare tekst (max 20 sec)
❏ Flits-licht (uitschakelbaar; flitst bij iedere rinkel van de telefoon)
❏ Hoorn vervangbaar door headset (handenvrij-spreken vervalt bij gebruik van de headset)
Model Ergovoce CR:
❏ Voorzien van een draadloze alarmgever, te dragen aan een koord om de hals of als armband.

❏

Maximaal 8 alarmgevers mogelijk. Alarmgevers zijn waterdicht tot 1 meter diep. Bereik circa 30 m. 443 MHz-MFM-codering
Kiest max 9 alarm-telefoonnummers (i.p.v. 4 nummers op de modellen -S en -C)

Tiptel Ergovoice S
Tiptel Ergovoice C (flitser)
Tiptel Ergovoice CR (flitser; draadloze alarmgever)
Wandbeugel
Extra noodzender/alarmgever voor Ergovoice-CR
Headset, enkelschelps / mono
Headset, dubbelschelps / duo
6-9-04

172,50
236,463,41,50
136,85
165,190,-

prijs inclusief BTW

