Para cada necessidade, uma solução.

Terminal Corporativo
Agilidade na medida. O Orbit.fit tem por objetivo tornar mais fácil e rápido
o acesso às principais funções do PABX. Com design premiado, alto nível de
ergonomia e usabilidade, o Orbit.fit traz as principais funções do PABX sempre
à mão, com a utilização de atalhos simples e ícones de fácil entendimento,
dispensando a necessidade de utilização de códigos para acesso as funções
e facilidades da central.

Terminal Hoteleiro
Feito para atender o setor hoteleiro, este modelo da linha de terminais Orbit da
Leucotron traz agilidade e dinamismo para o usuário do telefone. A utilização
de atalhos simples e ícones de fácil entendimento permitem que qualquer
pessoa acesse os serviços oferecidos pelo hotel e pela central PABX.

Características
10 memórias de acesso rápido por um toque que, uma vez gravadas não se
perdem jamais mesmo na ausência de energia. Cada número gravado pode ter
até 32 dígitos.
4 níveis de volume de monofone e viva-voz.
LED com tecla para indicação e acesso à caixa postal em uma mesma posição.
Tempo de flash ajustável para 100, 300, 600 e 1.000 ms.
Viva-voz de alta qualidade.
Rediscagem de último número.
Função Key Tone.
Função de música em espera.
Clonagem de programação entre terminais.
Terminal analógico alimentado por um par de fios.
Acompanha duas etiquetas: para hotel e para empresa.

Principais Facilidades - Terminal Corporativo
Viva-voz.
Ajuste de volume.
Sinalização visual de nova mensagem e fácil acesso ao correio de voz.
Pêndulo.
Conferência.
2ª chamada.
Retorno automático.
Captura setor.
Captura ramal.
Siga-me.
Desativa siga-me.
Cadeado.
Desativa cadeado.
OBS.: as facilidades são provenientes da central e alguns recursos podem ser
opcionais a depender do modelo da central utilizada. Consulte a Leucotron
para mais informações.

Recursos - Terminal Hoteleiro
Viva-voz.
Ajuste de volume.
Sinalização visual de nova mensagem e fácil acesso ao correio de voz.
10 teclas de função com os recursos mais utilizados pelos hóspedes.
OBS.: alguns recursos podem ser opcionais.
Consulte a Leucotron para mais informações.

Para cada necessidade, uma solução.
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