VP-8830
Het schokbestendig draagbaar toestel
Met de RTX 8830 VoIP DECT handset belt u in hoge HD
geluidskwaliteit. Bovendien is dit VoIP-toestel IP65gecertificeerd, wat inhoudt dat hij stof- en waterdicht is.
Het zogenaamde ruggedized design zorgt ervoor dat de
RTX 8830 tegen een stootje kan en een geruime tijd
meegaat.

Kort en bondig












Voordelen en functionaliteiten
HD-audio ondersteuning (G.722)
Helder 2" TFT kleurenscherm
Inclusief laadstation en accu
Robuust ontwerp (ruggedized)
Stof- en waterdicht (IP65)
Intern telefoonboek voor 250 contacten
3.5mm headsetaansluiting
Dempt achtergrondgeluiden
Met alarmknop
Spreektijd: 17 uur
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VP-8830
Productinfo
DECT handset voor RTX 8630
Comfortabel bellen in hoge audiokwaliteit doet u met de RTX 8830 handset. Met dit
draadloze VoIP-toestel bent u niet gebonden aan uw werkplek tijdens een telefoongesprek
en geniet u van extra bewegingsvrijheid. Dankzij de HD-audiokwaliteit en de ingebouwde
noise reduction communiceert u moeiteloos met uw gesprekspartner, terwijl storende
achtergrondgeluiden worden weggefilterd.
De RTX 8830 VoIP DECT-telefoon dient als uitbreiding op uw RTX 8660 multi-cell DECT
systeem welke tot 200 handsets is uit te breiden.

Robuust ontwerp
De RTX 8830 kent een robuust ontwerp en is daardoor ook geschikt als telefoontoestel in
bijvoorbeeld een magazijn of werkplaats. De VoIP-telefoon is schokbestendig en IP65gecertificeerd, wat betekent dat hij ook tegen stof en water kan. Tevens zit er een
alarmknop aan de bovenzijde van de headset zodat er om hulp kan worden gevraagd in
geval van nood.

Meer informatie over Multi-Cell DECT oplossingen
Multi-Cell DECT oplossingen zijn vooral geschikt voor magazijnen en grotere
kantooromgevingen. Deze systemen bieden vele voordelen ten opzichte van Single-Cell
DECT oplossingen. Meer informatie over Multi-Cell DECT? Kijk dan op onze informatiepagina.
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VP-8830
Specificaties
Voice over IP
Protocol
SIP accounts
Kleur

SIP
200
Zwart

Fysieke eigenschappen
Telefoonlijntype

VoIP

Display
Display
Touchscreen
Kleurendisplay
Verlichte display

176 x 220
Nee
Ja
Ja

Gesprekken voeren
Telefoonboek contacten
HD geluid
Conferentiegesprek
Handsfree functie

250
Ja
Ja
Ja

Verbinding
DECT protocol
GAP protocol
Power over Ethernet

Ja
Ja
Ja
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