Biznesowa Komunikacja Orange - katalog terminali
Grupa
terminala
IP

Zdjęcie

Opis

Miesięczne
opłaty
abonamentowe
za korzystanie
z Terminali IP
(netto)

Yealink
T21P E2

Telefon IP, PoE, HD (OPUS, G.722),
graficzny wyświetlacz LCD 2.3" (132x64
pixeli) z podświetleniem, 2 porty
FastEthernet, 2 klawisze linowe przy
wyświetlaczu do zaprogramowania, port
RJ-9 do słuchawek, zasilacz

15,00

Yealink
T31P

Telefon IP, PoE, 2 linie VoIP, HD (OPUS,
G.722), graficzny wyświetlacz LCD 2.3"
(132x64 pixeli) z podświetleniem, 2
porty FastEthernet, port RJ-9 do
słuchawek, obsługa słuchawek innych
producentów (przez adapter EHS35),
zasilacz

15,00

Model

1

2

2

3

W przygotowaniu

Yealink
T23G

Telefon IP, PoE, HD (OPUS, G.722),
graficzny wyświetlacz LCD 2.8" (132x64
pixeli) z podświetleniem, 2 porty Gigabit
Ethernet, 3 klawisze linowe przy
wyświetlaczu do zaprogramowania, port
RJ-9 do słuchawek, zasilacz

25,00

Uwaga, ograniczona dostępność u
dostawców – przed procesowaniem
konieczna zgoda PM i potwierdzenie
możliwości realizacyjnych

4

Yealink
W60P

Stacja bazowa IP DECT, słuchawka
DECT W56H, PoE, HD (OPUS, G.722),
kolorowy wyświetlacz TFT 2.4"
(240x320 pikseli), czas czuwania 400h,
czas rozmowy do 30h, szybkie
ładowanie baterii (10 minut wystarcza
na 2h rozmowy), port jack 3.5mm do
słuchawek, możliwość rozbudowy
systemu do 8 słuchawek DECT W56H
lub W52H, zasięg do 50m w
pomieszczeniach oraz do 300m w
otwartej przestrzeni, zasilacz

35,00
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Yealink
W52P

Stacja bazowa IP DECT, słuchawka
DECT W52H, PoE, HD (G.722),
kolorowy wyświetlacz TFT 1.8"
(128x160 pikseli), czas czuwania do
100h, czas rozmowy do 10h, port
2.5mm jack do słuchawek, możliwość
rozbudowy systemu do 5 słuchawek
DECT W56H lub W52H, zasięg do 50m
w pomieszczeniach oraz do 300m w
otwartej przestrzeni, zasilacz

35,00

Yealink
T29G

Telefon IP, PoE, HD (G.722), kolorowy
wyświetlacz TFT 4.3" (480x272 pixeli) z
podświetleniem, 2 porty GigaEthernet,
10 klawiszy linowych przy wyświetlaczu
do zaprogramowania 27 funkcji na 3
stronach, port USB 2.0, opcjonalnie
Bluetooth (przez adapter BT40),
opcjonalnie WiFi (przez adapter WF40),
nagrywanie rozmów na pamięć USB,
obsługa słuchawek innych producentów
(przez adapter EHS36), obsługa
przystawek sekretarskich EXP20
(max.6), port RJ-9 do słuchawek,
zasilacz

45,00

Yealink
T46U

Telefon IP, PoE,, HD (OPUS, G.722),
kolorowy wyświetlacz 4.3" (480x272
pixeli) z podświetleniem, 2 porty
GigaEthernet, 10 klawiszy linowych przy
wyświetlaczu do zaprogramowania 27
funkcji na 3 stronach, 2 porty USB 2.0,
opcjonalnie Bluetooth (przez adapter
BT41), opcjonalnie WiFi (przez adapter
WF40 lub WF50), nagrywanie rozmów
na pamięć USB, obsługa słuchawek
innych producentów (przez adapter
EHS40), obsługa przystawek
sekretarskich EXP43 (max.3), port RJ-9
do słuchawek, zasilacz

45,00

Yealink
T29G +
EXP 20

Telefon IP, PoE, HD (G.722), kolorowy
wyświetlacz TFT 4.3" (480x272 pixeli) z
podświetleniem, 2 porty GigaEthernet,
10 klawiszy linowych przy wyświetlaczu
do zaprogramowania 27 funkcji na 3
stronach, port USB 2.0, opcjonalnie
Bluetooth (przez adapter BT40),
opcjonalnie WiFi (przez adapter WF40),
nagrywanie rozmów na pamięć USB,
obsługa słuchawek innych producentów
(przez adapter EHS36), obsługa
przystawek sekretarskich EXP20
(max.6), port RJ-9 do słuchawek,

75,00

zasilacz + Moduł sekretarski do T29G,
graficzny wyświetlacz LCD (160x320
pikseli) z podświetleniem, 20
programowalnych klawiszy z
dwukolorową diodą LED, 18
dodatkowych klawiszy dostępnych po
przełączeniu strony wyświetlacza,
obsługa BLF/BLA, speed dialing, callpickup, możliwość podłączenia
maksymalnie 6 przystawek
sekretarskich EXP20 do jednego
telefonu, 2 przystawki są zasilane z
telefonu, powyżej 2 przystawek jest
wymagany dodatkowy zasilacz 5V/1.2A
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Yealink
T46U +
EXP 43

Telefon IP, PoE,, HD (OPUS, G.722),
kolorowy wyświetlacz 4.3" (480x272
pixeli) z podświetleniem, 2 porty
GigaEthernet, 10 klawiszy linowych przy
wyświetlaczu do zaprogramowania 27
funkcji na 3 stronach, 2 porty USB 2.0,
opcjonalnie Bluetooth (przez adapter
BT41), opcjonalnie WiFi (przez adapter
WF40 lub WF50), nagrywanie rozmów
na pamięć USB, obsługa słuchawek
innych producentów (przez adapter
EHS40), obsługa przystawek
sekretarskich EXP43 (max.3), port RJ-9
do słuchawek, zasilacz +
Moduł sekretarski do T46U, kolorowy
wyświetlacz LCD 4.3" (272x480 pikseli)
z podświetleniem, łącznie 60
programowalnych klawiszy z
dwukolorową diodą LED rozmieszczone
na trzech stronach (po 20 klawiszy),
obsługa BLF/BLA, speed dialing, callpickup, możliwość podłączenia
maksymalnie 3 przystawek
sekretarskich EXP43 do jednego
telefonu, 1 przystawka jest zasilana z
telefonu, przy podłączeniu powyżej 1
przystawki jest wymagany dodatkowy
zasilacz 5V/2A

75,00

Yealink
CP920

Telefon konferencyjny IP, PoE, HD
(OPUS, G.722, G.722.1C), graficzny
wyświetlacz LCD 3.1" (248x120 pikseli)
z podświetleniem, port FastEthernet,
port USB 2.0, Bluetooth 4.0, WiFi
(2.4GHz 802.11b/g/n), nagrywanie
rozmów na nośnik USB, pokrycie 360
stopni dookoła w promieniu 6m,
zasilacz

75,00

Uwaga, ograniczona dostępność u
dostawców – przed procesowaniem
konieczna zgoda PM i potwierdzenie
możliwości realizacyjnych

