VP-T46
Het revolutionaire VoIP-telefoontoestel
De VP-T46 is een ideaal telefoontoestel voor drukke
professionals en biedt tal van professionele functies. Het TFTkleurendisplay levert een hoge revolutionare en visuele ervaring.
Daarnaast biedt de HD technologie een rijke en unieke
spraakcommunicatie. Dit toestel ondersteunt bovendien diverse
aansluitingen waaronder een headset, USB en gigabit ethernet.
Tot slot bieden de programmeerbare toetsen tal van
productiviteitsverhogende functies.

Kort en bondig
 Voordelen en functionaliteiten
 Kantelbare display met achtergrondverlichting
 HD Audio
 PoE-voeding
 4,3” kleurenscherm
 Tot 6 SIP-accounts
 Ingebouwde USB-poort
 Bluetooth aansluiting
 Papiervrij label-design
 Twee verstelbare posities
 Wandmontage mogelijk
 Dual-port Gigabit ethernet...
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VP-T46
Productinfo
Design
Men pakt uit met een uiterst elegante en stijlvolle Yealink T4x reeks die werkelijk zowel
qua functies als in design meteen uitblinkt!

Kleurenbeeldscherm
Geniet van een 4.3 inch LCD kleurenbeeldscherm van 480 x 272 pixels zodat alles duidelijk
leesbaar is zelfs in donkere omgevingen door het verlichte display.

HD-Voice™
Door het gebruik van HD-Voice™ ervaart U geluidskwaliteit via uw Yealink T46 op een manier
die tot 2 keer zo helder klinkt als een normaal telefoongesprek! Dit is mogelijk doordat er
gebruik gemaakt is van hogere frequenties.

Aantal lijnen
Uw Yealink T46G heeft ondersteuning voor 6 SIP accounts en dus 6 beschikbare lijnen.

Power over Ethernet
Dit telefoontoestel is geschikt voor Power over Ethernet en komt dus standaard zonder
voeding. U kan hierboven wel een optionele voeding bijbestellen.

Aansluitingen
Beschikt over 2 Gigabit netwerkaansluitingen met een snelheid van 10/100/1000 Mbps.
Daarnaast is er ook een USB aansluiting zodat u een, via de optionele USB dongle,
een Bluetooth headset kan connecteren!

Uitbreidbaar
Daarnaast kan u ook gebruik maken van een optionele sneltoetsmodule voorzien van een HighResolution beeldscherm (EXP 40) waarbij u tot en met 40 sneltoetsen erbij krijgt!

Telefoonboek
Sla tot maar liefst 1000 contacten op!

Conferentie opzetten
Voor uw kantooromgeving heeft U de mogelijkheid om een conferentie gesprek te voeren tussen
3 personen.

Handenvrij bellen
Wenst U ondertussen notities te nemen tijdens uw gesprek? Dan heeft U de keuze om een
koptelefoon aan te sluiten, ofwel maakt U gebruik van de ingebouwde HD luidspreker.
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VP-T46

Uitbreidingsmodule
Met deze uitbreidingsmodule is het mogelijk om de functionele mogelijkheden van de VP-T46G en de
VP-T48G uit te breiden naar een geheel nieuw niveau. Het grafische LCD-scherm bevat twee pagina’s
van 20 flexibele toetsen die op het scherm worden weergegeven. Deze toetsen kunnen
geprogrammeerd worden tot 40 verschillende functies zoals snelkiezen, doorschakelen, doorverbinden,
enz. Bovenstaande vermelde toestellen kunnen met 6 modules worden uitgebreid. Zodanig dat er in het
totaal tot 240 extra toetsen kunnen worden toegevoegd. Indien er meer dan twee modules worden
aangesloten, is er nood aan een conventionele voeding
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VP-T46
Specificaties
Voice over IP
Protocol
SIP accounts

SIP
16

Eigenschappen headset
Kleur

Zwart

Fysieke eigenschappen
Sneltoetsen
Telefoonlijntype

Ja
VoIP

Display
Display
Touchscreen
Voicemail indicator
Kleurendisplay
Verlichte display

480 x 272 pixel
Neen
Ja
Ja
Ja

Gesprekken voeren
Telefoonboek
Telefoonboek contacten
HD geluid
Conferentiegesprek
Handsfree functie

Ja
1000 contacten
Ja
Ja
Ja

Verbinding
Bluetooth
EHS ondersteuning
Hoofdtelefoonaansluiting
Netwerkaansluiting
Power over Ethernet
USB
Wifi

Ja, via optionele USB dongle
Ja
Ja
2x 10/100/1000 Mbps
Ja
1x USB 2.0
Neen

Overige
Geschikt voor
Muurbevestiging
Stroomadapter meegeleverd

Zakelijk gebruik
Ja
Neen
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