קוד פריט

ברקוד

פריט

טלפון שולחני עם לחצנים גדולים וצג אחורי מואר
תומך בשיחה מזוהה (מותנה בקבלת השירות מספק הקו)
יומן שיחות עד  38שיחות יוצאות ועד  5שיחות נכנסות אחרונות
מוזיקה בהמתנה
 3מצבי עוצמת צלצול :חזק ,חלש ,מכובה
איתות וחיוג חוזר
חיווי לד מהבהב בזמן שיחה נכנסת
מתאים גם לתלייה על הקיר.

תמונה

סוחר ללא מע"מ

AL-2511

7290016642483

AL-6031

7290016642513

AL-6211

7290016642490

טלפון שולחני חכם עם צג גדול מתכוונן ומקשי חיוג מהירים
צג  LCDענק מתכוונן לחיווי נוח ומואר של נתוני השיחה
תומך בשיחה מזוהה ובשיחה ממתינה
זיכרון דינאמי עם יומן שיחות עד  111שיחות נכנסות 16 ,שיחות יוצאות
וספר טלפונים עד  70שמות ומספרים.
 8מקשי חיוג מהירים בלחיצה  1ו 10-מקשי חיוג מהירים נוספים ב2-
 8סוגי צלצולים לבחירה ,החזקת שיחה בליווי מוזיקת המתנה
פונקציית קביעת מספרי  ,VIPפונקציית 'לא להפריע'

72

AL-6270

7290016642506

טלפון שולחני חכם עם צג גדול מתכוונן ומקשי חיוג מהירים
צג  LCDענק מתכוונן לחיווי נוח ומואר של נתוני השיחה
תומך בשיחה מזוהה ובשיחה ממתינה
יומן שיחות עד  66שיחות נכנסות ו 20 -שיחות יוצאות
 12מקשי חיוג מהירים בלחיצה  1ו 10-מקשי חיוג מהירים נוספים ב2-
 16סוגי צלצולים לבחירה 6 ,סוגי מוזיקת המתנה לבחירה
פונקציית 'לא להפריע' עם אפשרות הגדרת קוד סודי
פונקציות קדם-חיוג ,חיוג חוזר ,חיוג אוטומטי ועריכה
שעון מעורר עם חמישה סטים

65

AL-5933

7290016642599

טלפון שולחני מעוצב ואלגנטי עם מגוון פונקציות
תומך בשיחה מזוהה (מותנה בקבלת השירות מספק הקו)
צג  LCDענק  16ספרות
יומן שיחות עד  66שיחות נכנסות ו 20 -שיחות יוצאות
 12מקשי חיוג מהירים בלחיצה אחת ו 10-מקשי חיוג מהירים נוספים ב2-
 16סוגי צלצולים לבחירה 6 ,סוגי מוזיקת המתנה לבחירה
פונקציית 'לא להפריע' עם אפשרות הגדרת קוד סודי
פונקציות קדם-חיוג ,חיוג חוזר ,חיוג אוטומטי ועריכה
שעון מעורר עם חמישה סטים
פונקציות איתות ,השהייה והשתקת שיחה
דיבורית לשיחה ללא ידיים 4 ,רמות עוצמת שמע לבחירה

65

AL-XL2067

טלפון שולחני מתקדם עם שיחה מזוהה ומקשי חיוג מהירים
צג  LCDענק מתכוונן עם  8גווני בהירות
זיכרון ל 66-שיחות נכנסות ו 20-שיחות יוצאות
 4מקשי חיוג מהיר בלחיצה אחת ו 10-מקשי חיוג מהיר ב 2-לחיצות
 16סוגי צלצולים לבחירה 6 ,סוגי מוזיקת המתנה
 5סטים של שעון מעורר ,מחשבון מובנה
דיבורית עם  4רמות שמע לבחירה
תאורה אחורית לצג ( LCDמצריך סוללה)

טלפון שולחני מתקדם עם שיחה מזוהה ומקשי חיוג מהירים
זיכרון ל 66-שיחות נכנסות ו 20-שיחות יוצאות
 10מקשי חיוג מהיר ב 2-לחיצות
7290016642643
יומן שיחות נכנסות עד  10מספרים אחרונים
אפשרות עריכה ומחיקה
כיווןעוצמת הצלצול

55

66

111

צרכן מומלץ

99

119

129

129

129

199

