
tiptel Ergophone 1300

Ergonomische telefoon met SOS-
oproepfunctie

De telefoon in een compact Europees ontwerp, overtuigt met zijn eenvoudige
en intuïtieve bediening. Knoppen en display zijn aangenaam groot en onder-
scheiden zich in contrast met de behuizing. Vele comfortfuncties zorgen voor
aangenaam en veilig telefoneren. Met behulp van de functie Terugbellen belt
u snel het laatste telefoonnummer. En zelfs als de handset niet goed is opge-
hangen — dankzij de bezettoondetectie, maakt de telefoon zelf de verbinding
vrij. Het apparaat heeft een noodoproepfunctie, is onderhoudsvrij en heeft geen
batterijen of een netstroom adapter nodig.

tiptel

Keep it simple.



tiptel Ergophone 1300

Ergonomische telefoon met SOS-
oproepfunctie

Display en grote toetsen
2-regelig display, 16-segment en pictogrammen
Datum / tijd weergeven
Call timer
Het contrast van het display is instelbaar
Grote toetsen, naar buiten gebogen, met goed
tastbaar drukpunt
Toets 5 met oriëntatiepunt

Telefoonfuncties
Call voorbereiding
6 snelkiestoetsen
Telefoonboek voor 50 ingangen (naam / telefoon-
nummer)
Bellerslijst voor 20 ingangen (met namen als ze in 
het telefoonboek zijn opgeslagen)
Automatisch kiezen vanuit de bellerlijst
Gemiste oproepen worden op het display weer-
gegeven en via LED's gemeld
Een telefoonnummer overbrengen van de bellerlijst
naar het telefoonboek
Handsfree (half-duplex), open luisteren
Kies met de hoornloze luisteraar
Visuele oproepsignalering door LED en display
Overleg / overdracht via R-toets
Bezette toondetectie: telefoon wordt automatisch 
opgehangen
Kiezen blokkeren voor snelkiezen en noodoproepen
Uitzonderlijke telefoonnummers (bijvoorbeeld voor 
politie / brandweer) kunnen worden opgeslagen in 
het geval van een blokkering

Akoestiek
Belvolume instelbaar via menu en plus / minustoetsen
Bell aan / uit
10 beltonen instelbaar
Hoortoestel geschikt (geïntegreerde magneetveld-
generator)
Volume luistergedeelte instelbaar via plus / minus 
toetsen
Indien nodig kan de handset op een hoger volume
worden ingesteld
Luidsprekervolume instelbaar via plus / minus toetsen

Terugbellen
Terugbellen (de telefoon schakelt na een gesprek 
automatisch over naar de luistermodus)
Feedback kan worden ingesteld via het CLIP-nummer
(3 nummers kunnen worden opgeslagen) of via een
speciale oproep

Noodstatus
Noodoproepfunctie kan worden in- / uitgeschakeld
Noodoproep vrijgeven via noodknop op de telefoon
Noodoproepknop knippert wanneer de noodoproep
wordt geactiveerd
Maximaal 3 telefoonnummers worden tot vier opeen-
volgende keren gebeld
De noodoproep accepteren met de toets 5. 
Hiermee wordt voorkomen dat spraakdiensten of het
antwoordapparaat de noodoproep 
accepteren en dus geen hulp
Na het accepteren van de noodoproep schakelt de 
telefoon automatisch over naar de handsfree modus
Noodoproep aankondiging in 6 talen
Prioriteit van de noodoproep voor andere telefoon
functies
Het luidsprekervolume is automatisch standaard 
ingesteld

Overige
Line-fed: de telefoon heeft geen van beide nodig
Batterijen nog steeds stroomvoorziening
Snelle configuratie met "kloonfunctie" (apparaat-
instelling wordt gedupliceerd)
Leveringsstaat instelbaar
Wandmontage met optionele beugel
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