
tiptel ergovoice START

Ergonomische telefoon 

voor meer veiligheid en comfort

Alarmfuncties

Alarmtoets voor het automatisch kiezen van één tot drie

telefoonnummers van hulpverlenende personen

Na aanname van alarmoproep activeert de tiptel ergovoice

START automatisch de functie handenvrij spreken. 

Indien de gekozen aansluiting bezet is of de hoorn wordt

niet opgenomen, zal het volgende telefoonnummer gekozen

worden

Automatisch verbreken van de verbinding, wanneer de

opgebelde hulpverlenende persoon het gesprek beëindigd

heeft (bezettoonherkenning)

Prestatiekenmerken overzicht

Groot display

Contrast van display instelbaar 

Grote toetsen met goed voelbaar drukpunt

Volume oproepsignaal, hoorn en luidspreker met 

schuifknoppen in te stellen

Hoorn is geschikt voor dragers van gehoorapparaten 

(geïntegreerde ringspoel)

Optische oproepweergave in het display

Gespreksduur weergave 

Alfanumerieke bedrukking voor naamkiezen

Meeluisteren/handenvrij spreken

Geheugentoetsen voor 5 telefoonnummers 

(inclusief alarmtoets)

Nummerherhaling 

Kiesblokkade (alarmfunctie blijft in werking, mits gepro-

grammeerd)

Keuze uit 10 verschillende oproepmelodieën

PIN-code beveiliging voor wijzigen van instellingen

Technische gegevens

Kiesmethode puls/toon (IDK/TDK)

Gebruik achter een centrale mogelijk 

(flash/hookflash kiespauze programmeerbaar)

Afmeting (B x D x H) 235 x 220 x 80 mm

Gewicht: ca. 830 gram
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Tiptel bv 

Camerastraat 2

NL - 1322 BC Almere

Telefoon: +31 (0) 36 53 666 50

Telefax: +31 (0) 36 53 678 81

E-mail: info@tiptel.nl

Internet: www.tiptel.nl

Tiptel NV/SA

Leuvensesteenweg 510 bus 4

B - 1930 Zaventem

Telefoon: +32 (0) 2 7149333 

Telefax: +32 (0) 2 7149334

E-mail: tiptel@tiptel.be

Internet: www.tiptel.be



Highlights

De ergonomische telefoon tiptel

ergovoice START is comfortabel

in gebruik en bijzonder geschikt 

voor mensen met beperkingen in

het gezichtsvermogen, gehoor 

of fijne motoriek. Een toetsenbord

met grote toetsen en een extra

groot display vereenvoudigen het

bedienen van het toestel. Met de

grote schuifknoppen, die zich achter

het display bevinden is het mogelijk

om het optimale volume van het

oproepsignaal, hoorn en luidspreker

in te stellen. 

tiptel ergovoice START

Grote toetsen met goed voelbaar drukpunt 

Groot display

Alarmtoets voor het kiezen van één tot 

drie telefoonnummers bij noodgeval

Telefoonhoorn geschikt voor dragers van 

gehoorapparaten (geïntegreerde ringspoel)

Grote schuifknoppen om het volume in te stellen

(hoorn, luidspreker en oproepsignaal)

Volume van de hoorn extra luid instelbaar

De tiptel ergovoice START

onderscheidt zich door 

zijn goede ergonomie 

en is daarbij eenvoudig te 

bedienen.

Tijdens een noodsituatie kan met de alarmtoets een oproep naar een

hulpverlenende persoon verzonden worden, die na aanname, de

functie handenvrij spreken van het toestel kan activeren. Als de

oproep niet aangenomen wordt of de hulpverlenende persoon bezet

is, kiest de tiptel ergovoice START automatisch, een tweede en

daarna eventueel een derde telefoonnummer. Deze bijzondere

mogelijkheden bieden hierdoor meer veiligheid en zekerheid, dan 

een traditionele telefoon.  

tiptel ergovoice START


