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 עתיר ביצועים LCDעם צג  ת מקשיםיחידת הרחב
 

 
 

 גדולגרפי  LCDכוללת צג ה EXP40 הרחבת המקשים מדגםיחידת 
 ,SIP-T46Gטלפונים מהדגמיםמרחיבה את יכולת הפעולה של ה

SIP T48G  02. היחידה כוללת מעלהאחת לרמה  םומביאה אות 
בכל  מקשים 02עמודים המעניקים סה"כ  0ומעבר בין  םפיזיי מקשים
 יחידה.

ניתן  הפעולותפעולות שונות. בין  40ניתן לתכנות של עד  מקשכל 
, חיוג מהיר, עקוב אחרי, העברת שיחה, חניית BLF/BLAלמצוא את 

 .שיחה ועוד איסוףשיחה, 
 

 
 
 
 
 

 והתועלות העיקרייםהמאפיינים   המאפיינ
 

 עיצוב חדש ומהפכני
 

 מעניקים הקטניםפרטים תשומת לב לעם  חדשניעיצוב 
; T46Gוהרגשה זהה לזו שב  ליחידה מראה אלגנטי

רפידות גומי בבסיס היוצרות מגע עם השולחן ומונעות 
 .הטלפוןהיחידה והחלקת 

 זוויות שונותשר הצבת היחידה בשני פהמעמד החדש מא
התקנה על הקיר. התאורה האחורית מונעת את ואף יכולת 

 הצורך בשימוש במקור אור חיצוני.
 

 חוויה ויזואלית עשירה ליישומים שונים
 

תאורה אחורית.  הכולל 160X320גרפי  LCDצג מצויד ב
 דפיבשני צבעים ושני  LEDמקשים פיזיים עם נוריות  20

מקשים  40סה"כ היחידה מאפשרת שימוש בתצוגה; 
חיוג מהיר, כ הניתנים להגדרהלטלפון נוספים  מתוכנתים
BLF/BLA ,עקוב אחרי, העברת שיחה, חניית שיחה ,

מקשי בקרה נפרדים משמשים למעבר  2שיחה ועוד.  איסוף
 התצוגה. עמודי 0מהיר בין 

 

 יכולת הרחבה
 

נוספים.  מקשים 240יחידות הרחבה ועד  6תמיכה בעד 
הרחבת מקשים נדרש יחידות  3-יותר מיחד  אם מחוברות

 אמפר(. 1.2וולט/ 5ספק מתח )לחבר ליחידה השלישית 

 עיצוב ייחודי ואיכותי< 
 
 
 

 160X320 גרפי בגודל  LCDחוויית תצוגה עשירה עם צג < 
 
 
 

 בשני צבעים LED חיווי מקשים פיזיים עם נוריות 20< 
 
 
 

 התצוגהעמודי  0מקשי בקרה משמשים למעבר מהיר בין  2< 
 
 
 

 מצבים מתכווננים 2עם  בסיס< 
 
 
 

 קירלתלייה על האפשרות < 
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EXP40 – טכני מפרט 

 תצוגה
 

 160X320גרפי בגודל  LCDצג < 
 תאורה אחורית ו גווני אפור 16עם    
 תצוגה עמודישני < 
 סמלים שונים לכל פעולה המופיעים< 
 LCD-על ה   
 

 מקשים ומחוונים
 

  LED חיווי מקשים פיזיים עם נוריות 20< 
 בשני צבעים   
    העברת עמודמקשים נוספים על ידי  20< 
 מקשי בקרה נפרדים משמשים 2< 
 התצוגה עמודי 0למעבר מהיר בין    
         קו המקשים כ:  אפשרות לתכנות< 

, חניית שיחה, BLF משותף, רשימת
 איסוףעברת שיחה, השיחת ועידה, 

, LDAPקבוצתי, האזנה קבוצתית, 
 ..... XMLמשיכה, דפדפן 

 

 מאפיינים פיזיים
 

 קירתליה על האפשרות < 
 מצבים מתכווננים 2בסיס עם < 
 יחידות הרחבה מופעלות על ידי  2עד < 
 הטלפון המארח עצמו   
 רלכל היות יחידות 6 שלתמיכה בשרשור < 
 ( לכניסה וליציאת6P6C) RJ12חיבורי  2< 
 נתונים   
 (:X T גובה Xעומק  Xמידות )רוחב < 
   127 X 213 X 167 X 45 מ"מ 
 SIP T46G, T48G לטלפונים  מתאים< 
 50°Cעד  10°C-טמפרטורת עבודה: < 
 10-95%לחות תפעול: < 
 
 

 מאפייני המארז
 

 יחידות 10: /קרטוןכמות< 
 ק"ג 6.7: /קרטוןמשקל נטו< 
 ק"ג 7.6: /קרטוןמשקל ברוטו< 
 גודל האריזה הפנימית:< 
   237 X 154 X 100 מ"מ 
 מ"מ x 317 x 247 520גודל הקרטון: < 
 

 

 ידע נוסףמ
  www.yealink.co.ilתר שלנו יכולה לסייע לארגון שלך, בקר בא Yealinkלקבלת מידע נוסף כיצד 
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