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Highlights
tiptel 114

Toetsenbord en hoorn 

in één („One piece‰ 

telefoontoestel)

Optische indicatie bij

binnenkomende oproep

Microfoon tijdens 

gesprek uit- en in 

te schakelen

Nummerherhaling van

het laatst gekozen 

telefoonnummer

Voorzien van inductie-

spoel en daardoor

geschikt voor mensen

die gebruik maken van

een gehoorapparaat

Wandmontage mogelijk

Leverbaar in:

– ivory white

– dark grey

– signal red

Telefoontoestel I VoIP

tiptel 114

Bijzonder eenvoudig

De tiptel 114 is een compact telefoontoestel voor gebruik op plaatsen

waar beperkte ruimte voor een telefoontoestel aanwezig is. Het 

kwalitatief sterke toestel is bijvoorbeeld uitstekend te gebruiken in

de productie- of zorgsector (o.a. ziekenhuizen) en detailhandel (o.a.

bij kassa's in een supermarkt). 

Het toestel valt op doordat deze ook eenvoudig aan de muur bevestigd

kan worden. Het toestel is eenvoudig te bedienen door het overzich-

telijke toetsenbord in de hoorn. Met één druk op de redial-toets kunt

u nogmaals het nummer kiezen dat u het laatst gebeld hebt. Tijdens

het telefoongesprek is het mogelijk de microfoon uit en weer in te

schakelen. Zeer praktisch als u bijvoorbeeld overleg wilt plegen en

niet wilt dat de gesprekspartner meeluistert. Als u de tiptel 114 aan-

gesloten heeft op een analoge poort van een telefooncentrale is het

mogelijk om gesprekken door te verbinden naar een ander telefoon-

toestel.

Een binnenkomende oproep kunt u zowel horen (door het oproep-

signaal) als zien (door de optische indicatie op de hoorn). Wanneer

het toestel achter een telefooncentrale is aangesloten, kunt u bij een

binnenkomende oproep aan het belsignaal horen of het om 

een interne of externe oproep gaat. De hoorn is tevens 

voorzien van een inductiespoel en is daardoor bijzonder 

geschikt voor slechthorende mensen, die gebruik 

maken van een gehoorapparaat.
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tiptel 114

Bijzonder eenvoudig

Prestatiekenmerken

Toetsenbord en hoorn in één (“One piece” telefoon-

toestel)

Optische indicatie bij binnenkomende oproep

Volume oproepsignaal instelbaar

Microfoon tijdens gesprek uit- en in te schakelen

Nummerherhalingstoets voor laatst gekozen

telefoonnummer

Voorzien van inductiespoel en daardoor geschikt voor

mensen die gebruik maken van een gehoorapparaat

Wandmontage mogelijk

Kiespauze in te voeren

Verschil tussen een interne en externe oproep hoorbaar,

wanneer het toestel achter een telefooncentrale is

aangesloten

Mogelijkheid tot doorverbinden, wanneer het toestel

achter een telefooncentrale is aangesloten

Naam kiezen mogelijk

Activeren van sterdiensten mogelijk

Geleiding voor aansluitkabel telefoon aanwezig

Technische kenmerken

Afmeting (BxHxD): 60 x 200 x 60 mm

Gewicht: 370 gram

Model Art.-Nr.

ivory white 1082925 (NL)

3110144 (B)

dark grey 1082929 (NL)

3110145 (B)

signal red 1082926 (NL)

1081782 (B)
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