Para cada necessidade, uma solução.

Descrição
Com o terminal Orbit.go+ é possível desfrutar de todas as facilidades que seu
sistema telefônico Leucotron Ision IP pode oferecer, com rapidez e interatividade.
O Orbit.go+ permite adicionar uma ou duas expansões de 32 teclas, expandindo
a capacidade deste terminal em mais 64 posições de acessos.

Características
22 teclas programáveis.
12 teclas numéricas para discagem telefônica.
13 teclas especiais para serviços do sistema telefônico.
Visor alfanumérico com 2 linhas e 16 caracteres.
Backlight programável em brilho e duração de acendimento.
Opção de instalação em mesa ou parede.
01 conector para expansão de 32 teclas.
Medidas aproximadas sem utilização do suporte de mesa: 7,5 x 17,4 x 25,5 cm.
Medidas da embalagem: 5,9 x 29 x 26,7 cm.
Peso líquido: 0,84 Kg.
Peso com embalagem: 1,03 Kg.

Recursos
Tele alimentado a partir do sistema telefônico.
Dois fios, alimentação individual por interface.
Toque de campainha local, com cadências diferentes para chamadas internas
e externas.
LEDs indicadores com 4 modos de operação: desligado, pisca lento, pisca rápido
e aceso.
Viva-voz com 19 níveis de volume.
10 melodias de campainha com 19 níveis de volume.
Monofone e fone de cabeça com 19 níveis de volume.
Capacidade para adicionar até 02 expansões de 32 teclas.

Principais Facilidades
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.

Características - Expansão de 32 teclas
32 teclas programáveis.
Opção de instalação em mesa ou parede.
1 conector para ser ligado ao terminal Orbit.go+.
1 conector para mais uma expansão de 32 teclas em cascata1.
Medidas aproximadas do produto: 5,1 x 12 x 25,5 cm.
Medidas da embalagem: 5,9 x 15,2 x 26,7 cm.
Peso líquido: 0,39 Kg.
Peso com embalagem: 0,48 Kg.
1
Máximo duas expansões por terminal Orbit.go+.

Recursos - Expansão de 32 teclas
Funciona somente acoplado ao terminal Orbit.go+ e deste recebe sua tensão
de alimentação.
Conector para expansão de mais uma expansão de 32 teclas.
LEDs indicadores com 4 modos de operação: Desligado, pisca lento, pisca rápido
e aceso.

Requisitos / Observações
Nova placa RD.
Orbit.go em campo não se transforma em Orbit go+.

Para cada necessidade, uma solução.
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