Dialog-telefonerna och Aastra 470
Aastras kommunikationssystem är
flexibla, framtidssäkra och tillgängliga, vilket gör dem till en trygg investering och en enastående kommunikationslösning.
Dialog-telefonernas fulla potential
utnyttjas bäst i kombination med
kommunikationsservern Aastra 470.
Telefonerna är mycket uppskattade
för sin utmärkta kvalitet och många
funktioner.

De kombinerar prisbelönt design med
utmärkt ljudkvalitet och hög prestanda.
Telefonerna ligger även helt i linje med
Aastras filosofi vad gäller hög användarvänlighet och intuitiva funktioner. Därför
slipper man omaket med att läsa en lång
bruksanvisning – koppla bara in telefonen och börja använda den!

Dialog-telefonerna är
praktiska hjälpmedel i
vardagen tack vare sina
tydligt strukturerade
menyer och sin
användarvänlighet.

Dialog-telefonerna finns i klassiskt vitt
och elegant grått.

Digitala Dialog-telefoner

Dialog 4220 Lite

Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite

Dialog 4223 Professional

Denna kompakta och ekonomiska systemterminal har alla de basfunktioner
som behövs för kontorskommunikation.

Den här multifunktionella digitala telefonmodellen har många extra systemfunktioner som gör den praktisk för personer som ringer mycket i jobbet.

Dialog 4220 Lite är avsedd för användare
som vill kombinera traditionella telefonfunktioner med hög ljudkvalitet. Det är
en robust och användarvänlig telefon
som mycket lätt kan integreras i besökseller servicemiljöer.

Menyknapparna och de mångsidiga och
centralt placerade funktionsknapparna
hjälper användaren att hitta rätt i de sammanhangsberoende menyerna.

Dialog 4222 Office

De programmerbara knapparna ger
användaren snabb åtkomst till teamknappar, funktioner eller telefonnummer.

Dialog 4222 Office är en systemtelefon
som har alla de funktioner som behövs
för kontorskommunikation.
Displayen med två rader gör den mycket
användarvänlig. Dessutom har terminalen handsfree-funktion, headset-uttag
och en särskild headset-knapp.

Dialog Professional 4223

Teamknapparna visar snabbt vilka teammedlemmar som är lediga, upptagna
eller har ett inkommande eller väntande
samtal.
Med funktionsknapparna kommer man
enkelt åt de funktioner man behöver.
Man vidarekopplar samtal eller aktiverar
röstbrevlådan med en enda knapptryckning.

Dialog 4220 Lite

Dialog 4222 Office

Dialog 4223 Professional
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