LDP-7024 digital telefon

Lydkvaliteten er i top på den brugervenlige, digitale telefon
Den digitale telefon LDP-7024 kombinerer
et smukt ydre med en overlegen teknik og
lydkvalitet. Desuden er telefonen enkel og lige
til at arbejde med. Den har alle de funktioner
og tekniske finesser, der forbedrer din
virksomheds serviceniveau markant og gør det
lettere for medarbejderne at være effektive.
Fordele ved digitale telefoner
Digitale telefoner har en lang række fordele
frem for traditionelle, analoge telefoner.
Lydkvaliteten er bedre, og den digitale
teknologi giver mulighed for at indbygge
mange flere praktiske finesser.
Enkel og flot design
Med LDP-7024 får du en designmæssig enkel
og flot digital telefon, som passer godt ind i
ethvert kontormiljø. Den er samtidig meget
brugervenlig. Telefonen har et tydeligt
vipbart display, der giver et godt overblik over,
hvem der er optaget og hvem der er ledig.
Den har 24 enkelt programmerbare taster.

Funktioner
Blandt de mange fordele og funktioner
på LDP-7024 er:
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•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

Stort tydeligt display med 3 linjer og 72 tegn
Se, hvem der ringer
Se, hvem der har ringet
Indbygget højttaler/medhør
Digital lydkvalitet
24 programmérbare taster
Ergonomisk håndsæt
Samtaleanlæg
Konference/telefonmøde
Genkald til seneste nummer
Variabelt ringesignal og -niveau (polyfoniske)
Programmérbare ringesignaler
Omstilling og viderestilling
Indbygget tilslutning for hovedsæt
Kan monteres på væg - kræver tilkøb af
vægbeslag
• Vipbart display

•
•
•
•
•

Forstyr ikke
Mikrofonafbryder.
Ekstern R-tast.
Nummersøgning.
Håndfrit opkald.

Der er mulighed for tilkøb af
ekstraudstyr:
• Sidemodul
• Tilslutningsboks for bluetooth hovedsæt
• Tilslutningsboks for USB til optagelse af
samtale på pc.
Ekstraudstyr
Som ekstraudstyr kan du få et sidemodul
med 48 frit programmérbare funktionstaster.
Her kan du blandt andet lægge lokalnumre og
andre relevante funktioner som
fraværsbeskeder og lignende.
Der kan tilsluttes op til tre
sidemoduler, LDP-7048.

Ergonomisk korrekt
Telefonen er et arbejdsredskab i det daglige,
og derfor er den ergonomisk rigtigt udformet
med blandt andet et håndsæt, der ligger godt
i hånden.
Solid og rengøringsvenlig
LDP-7024 er fremstillet af et solidt, slagfast
materiale, som er nem at rengøre og kræver et
minimum af vedligeholdelse.

Den digitale telefon LDP-7024 kan anvendes til
omstillingsanlæggene LDK 24 og LDK 50/100 fra version 3 samt
iPECS version 4.
Kan ikke anvendes på andre og ældre typer af LG anlæg.
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