
TIPTEL   570 SD
BEANTWOORDER 

❏ Geheel digitale beantwoorder met opname op verwisselbare SD-kaart
❏ Opnamen in het standaard WAV-formaat; ook af te spelen op PC of laptop
❏ Opnamecapaciteit met meegeleverde SD-kaart 16 uur; met optionele SD-kaart max 64 uur. 
❏ Meldteksten 

– in totaal 14 onafhankelijk in te spreken meldteksten; meldtekst-lengte onbeperkt (gehele geheugen)

– mogelijkheid tot weergave van uitsluitend meldtekst (zonder inspreekmogelijkheid)

– aparte meldtekst voor oproep-doeleinden mogelijk (1 van de 14 meldteksten)

– aparte meldtekst voor alarm-doeleinden mogelijk (1 van de 14 meldteksten)

– tijdgestuurde om-/in-/uit-schakeling van de meldteksten (max. 10 x per week)

– meldteksten ook inspreekbaar via audio-ingang of cassettedeck
❏ Oproepfilter: individuele ’eigen’ begroetingstekst en/of belsignaal voor voorgeprogrammeerde

nummers (of niet-aannemen door beantwoorder zodat uw telefoon door blijft rinkelen)
❏ 4 mailboxen mogelijk met eigen meldtekst, pincode en nummeroproep
❏ Geschikt voor:

– begroetingstekst, met keuzemenu ’kies 1 t/m 4 voor....’, en vervolgens
– mogelijkheid tot het weergeven van maximaal 4 verschillende mededelingen, desgewenst met de

mogelijkheid tot inspreken
❏ Max opnametijd per gesprek: 1/2/3/4/5 minuten of onbeperkt / Inspreken van een ’Memo’
❏ Meeluisteren bij inspreken van boodschappen (selectief aannemen !!)
❏ Nummer-weergave (geschikt voor alle netwerken DTMF/FSK; dienst nummerweergave vereist; 50 geheugens met

naam/nummer-koppeling; nummermelding aan het eind van de ingesproken boodchap mogelijk)
❏ Verlicht display
❏ Telefoonnummer-geheugen voor 200 telefoonnummers/namen met automatisch herhalen bij in-bezet (10x)
❏ Tijdgestuurd in- en uitschakelen van sterdienst doorschakelingen middels *21 en #21
❏ Tijdgestuurde om-/in-/uit-schakeling van meldteksten en nummeroproep
❏ Opnemen van telefoongesprekken zodra de telefoonhoorn wordt opnomen  (attentie: max 12 minuten per gesprek) 
❏ Weergave van datum + tijdstip van inspreken (uitschakelbaar) / Zomer/winter-tijd
❏ Automatische SMS- of nummer-oproep bij ontvangst van een boodschap (uitgebreide instelmogelijkheden)
❏ Ingebouwde alarm-kiezer (aansturing via potentiaal-vrij contact 1 sec closed; aparte meldtekst mogelijk; uitgebreide oproepprocedure)
❏ Aansluitingen voor optionele voetschakelaar en hoofdtelefoon
❏ SMS-en (ook melding van een ingesproken boodschap via SMS)
❏ Programmering en SMS-en via PC mogelijk (USB-aansluiting; Windows - geen Mac)
❏ Afstandbediening: (4-cijferige instelbare pincode)

– gesproken bedieningsinformatie
– beluisteren / herhalen / volgend bericht / start-stop / bewaren / wissen
– beluisteren van alleen de nieuwste boodschappen
– meldtekst-wijziging en wisseling van meldteksten (1 t/m 6)

– ruimte-bewaking (baby-bewaking/ ’Room-Monitor’) en ruimte-spreken via luidspreker
– aan/uit-schakelen van de beantwoorder en van de tijdsturing
– in/uit-schakelen oproepfunktie, wijzigen oproepnummer

❏ Automatische - of instelbare bel-controle (1 tot 9 rinkels + tollsave)
❏ Handleiding: Ned; display Ned/Eng/Du/Fr/It
❏ 12 maanden garantie

Toepassingsgebied: professioneel gebruik
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