LIP 8002E/8024E IP telefon

IP telefoner med lydkvaliteten i top og brugervenlighed, teknik og kvalitet i fokus
IP telefonerne LIP-8002E og LIP-8024E
kombinerer et smukt ydre med en overlegen
teknik og lydkvalitet. Telefonerne har en
lang række funktioner som gør den daglige
brug enkel og effektiv for din virksomheds
medarbejdere.
De to apparat typer
LIP-8002E er det ”økonomiske” apparat til
brugere med begrænset behov. Apparatet kan
anvendes i f.eks. mødelokaler, kantine,
produktion, lager m.v.
LIP-8024E er det ”professionelle” apparat til
brugere med større behov. Apparatet anvendes
både i omstillingen og til medarbejdere hvor
telefonen er et vigtigt redskab i hverdagen.
Fælles for begge apparater er at de kan stå på
bordet eller monteres på væggen,
vægmontering af LIP-8002E kræver særligt
vægbeslag. LIP-8024E kan med foden vinkles
på 2 forskellige måder.

som passer godt ind i ethvert kontormiljø.
Ergonomisk korrekt
Telefonen er et arbejdsredskab i det daglige,
derfor er de ergonomisk rigtigt udformet, med
blandt andet et håndsæt der ligger godt i
hånden og på LIP-8024E er der mulighed for
direkte tilslutning af hovedsæt.
Ekstra udstyr (LIP-8024E)
Som ekstraudstyr kan du få sidemodul med
enten 12 eller 48 programmerbare
funktionstaster.
Som ekstraudstyr kan du få en EHS boks
der giver mulighed for Elektronisk afløftning
sammen med et trådløst hovedsæt.
Forudsætninger
LIP-8002E kan anvendes til iPECS fra version
5.6, LIP-8024E kan anvendes til iPECS fra
version 5.0
LG LIP-8002E

Fordele ved IP-telefoner
IP telefoner har en lang række fordele, frem for
traditionelle analoge telefoner. God lydkvalitet,
de kan placeres frit på et LAN, hvilket giver
mulighed for f.eks. hjemme/fjern arbejdspladser.
Programmerbare funktionstaster som giver en
enkel og brugervenlig adgang til de mange
funktioner i telefonanlægget og et godt
overblik over hvem der er optaget/ledig.

LG LIP-8024E

Funktioner
Bland de mange fordele og funktioner på
LIP-8002E/LIP-8024E kan nævnes:
• Display
• LIP-8002E – 2 liniers display 128*32
gråskale LCD.
• LIP-8024E 4 linies bagbelyst display
240*56 gråskale LCD.
• Funktionstaster
• LIP-8002E – 4 programmerbare taster, 8
faste taster.
• LIP-8024E – 24 programmerbare taster, 3
softkeys, 11 faste taster.
• Indbygget Switch for netværkstilslutning til
PC’er. LIP 8002E 10/100 switch, LIP 8024E
GB switch.
• Vis nummer funktion – se hvem der ringer.
• *Nummerlog – se hvem der har ringet.
• *Samtale anlæg.
• *Genkald til seneste nummer.
• Programmerbare ringsignaler.
• Omstilling og viderestilling.
• Forstyr ikke funktion.
• Mikrofonafbryder.
• Besked venter lysindikation (voice mail).
• *Indbygget højttaler/medhør.
• *Tilslutning for hovedsæt.
• *Option modul for tilslutning af BlueTooth
hovedsæt.
*Gælder kun for LIP-8024E

Enkel og flot design
Med LIP-8002E og LIP-8024E får du en
designmæssig enkel og flot IP telefon,
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