
                 
Product informatie IP-Telefoons

Yealink SIP-T19P
De Yealink SIP-T19P is een entry level IP toestel dat functionaliteiten biedt die normaal gesproken bij
meer geavanceerde IP toestellen terug te vinden zijn. Dit toestel is het "best geprijsde SIP toestel" 
van dit moment.

Specificaties

Technische specificaties

Yealink SIP-T19P:•132 x 64-pixel grafisch LCD 

1 VoIP account 

Dual 10/100 ethernet poort 

Full duplex handsfree 

Headset en wandmontage 

Certificering voor o.a. 3CX, Asterisk en Broadsoft 

Prijs: € 65,- 
Excl btw en bezorging aan huis of kantoor.



                 
Product informatie IP-Telefoons

Yealink W51P
Deze bundel bestaat uit een YeaLink W52P IP DECT basisstation inclusief 1 YeaLink W52P DECT 
handsets. Met de YeaLink W52P kunt u draadloos via VoIP bellen tot 4 gelijktijdige gesprekken. 

Specificaties

Technische specificaties

Tot 5 handsets per basisstation 

1 handsets meegeleverd 

5 SIP accounts per basisstation 

4 gelijktijdige VoIP gesprekken 

PoE voeding mogelijkheid 

Headset aansluiting 2,5 mm & GAP 

Auto-provisioning configuratie 

Prijs: € 85,- 
Excl btw en bezorging aan huis of kantoor.

Optioneel: Los toestel € 65,-



                 
Product informatie IP-Telefoons

Cisco SPA504G IP telefoon
De meest populaire Cisco IP telefoon is de Cisco SPA504G. Deze 4 lijns VoIP telefoon beschikt over 
een helder LCD display en is eenvoudig te installeren. De headset aansluiting geeft u de 
mogelijkheid om een draadloze of bedrade headset aan te sluiten 

Specificaties

Technische specificaties

4 gelijktijdige gesprekken 

Helder LCD display met backlight 

2 x 100 Mbps LAN 

Power over Ethernet ondersteuning 

Headset aansluiting & speakerphone 

Prijs: € 109,- 
Excl btw en bezorging aan huis of kantoor.



                 
Product informatie IP-Telefoons

Polycom VVX 300 IP telefoon
Naast de VVX500, is er nu de VVX600, een nieuw toestel met een groter display, (bluetooth) 
aansluiting voor headsets, maximaal 16 'favoriete' contacten op het hoofdscherm en integratie met de
PC door de Polycom Desktop Connector. 

Specificaties

Technische specificaties

Geavanceerd Multi-touch, gesture based, 4,3 inch LCD 
touchscreen 

2 USB poorten voor headset, media of opslag gebruik 

Gemakkelijk te installeren en te beheren 

Integratie met 3rd party UC en productivity applications 

Electronic Hook Switch (EHS) integratie 

Uit te breiden met 3 expansion modules Geschikt voor een 
zeer groot aantal platformen 

Volledig met Microsoft Lync te gebruiken vanaf de nieuwste 
firmware release (vereist een Microsoft Lync licentie - POL-
515049252001) 

Prijs: € 241,- 
Excl btw en bezorging aan huis of kantoor.



                 
Product informatie IP-Telefoons

Polycom VVX 600 IP telefoon
Naast de VVX500, is er nu de VVX600, een nieuw toestel met een groter display, (bluetooth) 
aansluiting voor headsets, maximaal 16 'favoriete' contacten op het hoofdscherm en integratie met de
PC door de Polycom Desktop Connector. 

Specificaties

Technische specificaties

Yealink SIP-T19P:•132 x 64-pixel grafisch LCD 

1 VoIP account 

Dual 10/100 ethernet poort 

Full duplex handsfree 

Headset en wandmontage 

Certificering voor o.a. 3CX, Asterisk en Broadsoft 

Prijs: € 241,- 
Excl btw en bezorging aan huis of kantoor.


