Yealink IP-telefoons
SIP-T41S

Omschrijving Basistelefoon geschikt
voor alle functies van
Telefonie Online.

SIP-T42S

Gelijk aan de SIP-T41S,
maar dan met een
Gigabit Ethernetpoort
voor de aansluiting van
een pc.

SIP-T46S

Voorzien van een groot
kleuren display en 10
programmeerbare
toetsen voor extra
functies.

SIP-T48S

Receptietelefoon met
groot touchscreen voor
snelle toegang tot
geavanceerde functies.

W60P

Draadloze DECT-zender
met handset. Uit te
breiden tot 8 handsets
met 8 gelijktijdige
spraakkanalen.
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Display

Yealink accessoires
Yealink EXP40

Yealink W56H

De Yealink SIP-46S en SIP48S kunnen worden
uitgerust met EXP40
uitbreidingsmodules.

De Yealink W56H kan als
extra handset worden
aangemeld op de W60P
DECT-set.

• 20 programmeerbare
toetsen met dubbele
functie (40 toetsen in
totaal);
• Helder display
(160x320 pixels);
• Bezetlamp
signalering met rode
en groene LED’s.
Tot 4 modules te
koppelen.
€ 105,00

• Helder display
(240x320 pixels);
• Maximale
gesprekstijd van 30
uur en 400 uur
standby;
• 176x53,23 mm;
• inclusief bureaulader.

Tot 8 handsets op één
basisstation.
€ 95,00

Yealink CP920

De Yealink CP920 is een
vergadertelefoon voor
kleine tot middelgrote
vergaderruimtes.
• Intuïtief 3.1” LCD
touchpad;
• Optimale HD-audio;
• 3 microfoons met 360
graden bereik;
• PoE ondersteuning;
• Koppelt met pc en
smartphone;
• Extra microfoons aan
te sluiten.
Tot maximaal 5
gespreksdeelnemers.
€ 399,00

Yealink CP960

De Yealink CP960 is een
vergadertelefoon voor
kleine tot middelgrote
vergaderruimtes.
• Intuïtief 5” kleuren
LCD touchpad;
• Optimale HD-audio;
• 3 microfoons met 360
graden bereik;
• PoE ondersteuning;
• Koppelt met pc en
smartphone;
• Extra micorfoons aan
te sluiten.
Tot maximaal 5
gespreksdeelnemers.
€ 619,00

Yealink RT30

Vergroot het bereik van
de Yealink W60 met de
RT30 repeater.
• Automatic handover;
• maximaal 2 spraakkanalen per
repeater;
• Tot 6 repeaters in ster
(50% meer bereik);
• Tot 3x2 repeaters in
cascade (100% meer
bereik);
Tot 6 repeaters op één
W60 DECT-set.
€ 155,00

Yealink DD10K

Verbindt een Yealink IPtelefoon via DECT als
geen bekabeling
aanwezig is.
• Eenvoudig aan te
sluiten via de USBpoort van de
telefoon;
• Te gebruiken in
combinatie met een
Yealink W60 DECTset;
• Bereik van circa 20
tot 50 meter;
Alleen geschikt voor de
Yealink SIP-T41S/42S.
€ 40,00

Headsets
Jabra Evolve 40 UC

Bedrade stereo headset.
• Dubbeloors stereo
headset;
• Noice canceling
microfoon, filtert
omgevingsgeluiden;
• Bedieningsunit in het
snoer;
• Microfoon in te
klappen in
hoofdband;
• Kunstlederen
oorkussen.

€ 99,00

Jabra Evolve 65 UC

Draadloze Bluetooth
stereo headset.
• Dubbeloors stereo
headset;
• Noice canceling
microfoon, filtert
omgevingsgeluiden;
• Bedieningsunit op de
headset zelf;
• Microfoon in te
klappen in
hoofdband;
• Kunstlederen
oorkussen.
• Bereik tot circa 10
meter;
€ 169,00

Jabra Bizz 2400 II

Bedrade lichtgewicht
headset.
• HD-geluidskwaliteit;
• Uitstekend
draagcomfort;
• Onbreekbare 360
graden microfoonarm;
• PeakStop gehoorbescherming;
• Leverbaar met RJ11
of USB-aansluiting;
• Leverbaar met 1 of 2
oorschelpen (mono
of duo);

Jabra Pro 920

Draadloze lichtgewicht
DECT-headset.
• Noice canceling
microfoon, filtert
omgevingsgeluiden;
• Slechts 27 gram;
• Wideband audio;
• Leverbaar met 1 of 2
oorschelpen (mono
of duo);
• Nekband optioneel
leverbaar
• Bereik tot circa 20 -50
meter;

Mono € 199,00

Mono € 199,00

Duo

Duo

€ 209,00

€ 239,00

Yealink EHS36

Automatisch gesprekken
met een druk op de
knop van de headset
aannemen of verbreken.
• Geschikt voor Jabra
Bizz 2400 II en Jabra
Pro 920;
• Geschikt voor alle
Yealink SIP-T4xS
telefoons;
• Inclusief kabels voor
verschillende
headsets;

€ 45,00

Yealink Bluetooth

BT40 Bluetooth adapter
voor draadloze
communicatie met een
headset.
• Eenvoudig aan te
sluiten vis de USB-port
van de telefoon;
• Geschikt voor alle
Yealink SIP-T4xS
telefoons;
• Bereik tot circa 10
meter;

€ 30,00

