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Reference Product Ceny WPL netto

3MG27207WW Telefon 8078s BT Premium IP (słuchawka Bluetooth) 649,00 EUR

3MG27205WW Telefon 8078s BT Premium IP (słuchawka przewodowa) 549,00 EUR

- w zestawie szerokopasmowa słuchawka BT;

Telefony IP Alcatel-Lucent

Telefony IP Seria Premium 80x8

Wieloliniowy telefon do pracy w zespole i w zestawach sekretarsko-dyrektorskich

- kolorowy 5" wyświetlacz graficzny (800x400) - ekran dotykowy;

- obsługa Bluetooth v4.1;

- obsługa Bluetooth v4.1;

- praca w protokole NOE & SIP;

- IPv4/IPv6;

- wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiające prowadzenie rozmowy bez podnoszenia 

słuchawki;

- zintegrowana klawiatura alfanumeryczna pozwalająca na dostęp do indywidualnej i 

systemowej książki telefonicznej;

- gniazdo Jack (3.5 mm) do podłączenia zestawu nagłownego;

- gniazdo USB A 2.5 W (5 V, 500 mA), z możliwością 4.5 W (5 V, 900 mA);

- wbudowany port RJ-45 LAN 10/100/1000;

- wbudowany port RJ-45 PC 10/100/1000 (Gigabit Ethernet switch);

- zasilanie PoE lub przez zewnętrzny zasilacz, sprzedawany oddzielnie (paczka x4 3MG27006AA)

Wieloliniowy telefon do pracy w zespole i w zestawach sekretarsko-dyrektorskich

- kolorowy 5" wyświetlacz graficzny (800x400) - ekran dotykowy;

- w zestawie słuchawka kablowa;

- praca w protokole NOE & SIP;

- IPv4/IPv6;

- wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiające prowadzenie rozmowy bez podnoszenia 

słuchawki;

- zintegrowana klawiatura alfanumeryczna pozwalająca na dostęp do indywidualnej i 

systemowej książki telefonicznej;

- gniazdo Jack (3.5 mm) do podłączenia zestawu nagłownego;

- gniazdo USB A 2.5 W (5 V, 500 mA), z możliwością 4.5 W (5 V, 900 mA);

- wbudowany port RJ-45 LAN 10/100/1000;

- wbudowany port RJ-45 PC 10/100/1000 (Gigabit Ethernet switch);

- zasilanie PoE lub przez zewnętrzny zasilacz, sprzedawany oddzielnie (paczka x4 3MG27006AA)
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Reference Product Ceny WPL netto

3MG27206WW Telefon 8068s BT Premium IP (słuchawka Bluetooth) 569,00 EUR

3MG27204WW Telefon 8068s BT Premium IP (słuchawka przewodowa) 469,00 EUR

Telefony IP Seria Premium 80x8

Telefony IP Alcatel-Lucent

- wbudowany port RJ-45 PC 10/100/1000 (Gigabit Ethernet switch);

Wieloliniowy telefon do pracy w zespole i w zestawach sekretarsko-dyrektorskich

- kolorowy 3,5" wyświetlacz graficzny (320x240);

- obsługa Bluetooth v4.1;

- w zestawie szerokopasmowa słuchawka BT;

- praca w protokole NOE & SIP;

- IPv4/IPv6;

- wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiające prowadzenie rozmowy bez podnoszenia 

słuchawki;

- zintegrowana klawiatura alfanumeryczna pozwalająca na dostęp do indywidualnej i 

systemowej książki telefonicznej;

- gniazdo Jack (3.5 mm) do podłączenia zestawu nagłownego;

- gniazdo USB A 2.5 W (5 V, 500 mA), z możliwością 4.5 W (5 V, 900 mA);

- wbudowany port RJ-45 LAN 10/100/1000;

- wbudowany port RJ-45 LAN 10/100/1000;

- zasilanie PoE lub przez zewnętrzny zasilacz, sprzedawany oddzielnie (paczka x4 3MG27006AA)

Wieloliniowy telefon do pracy w zespole i w zestawach sekretarsko-dyrektorskich

- kolorowy 3,5" wyświetlacz graficzny (320x240);

- obsługa Bluetooth v4.1;

- w zestawie słuchawka kablowa;

- praca w protokole NOE & SIP;

- IPv4/IPv6;

- wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiające prowadzenie rozmowy bez podnoszenia 

słuchawki;

- zintegrowana klawiatura alfanumeryczna pozwalająca na dostęp do indywidualnej i 

systemowej książki telefonicznej;

- gniazdo Jack (3.5 mm) do podłączenia zestawu nagłownego;

- gniazdo USB A 2.5 W (5 V, 500 mA), z możliwością 4.5 W (5 V, 900 mA);

- wbudowany port RJ-45 PC 10/100/1000 (Gigabit Ethernet switch);

- zasilanie PoE lub przez zewnętrzny zasilacz, sprzedawany oddzielnie (paczka x4 3MG27006AA)
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Reference Product Ceny WPL netto

3MG27203WW Telefon 8058s Premium IP 389,00 EUR

- gniazdo Jack (3.5 mm) do podłączenia zestawu nagłownego;

Telefony IP Alcatel-Lucent

Telefony IP Seria Premium 80x8

Wieloliniowy telefon do pracy w zespole i w zestawach sekretarsko-dyrektorskich

- kolorowy 3,5" wyświetlacz graficzny (320x240);

- w zestawie słuchawka kablowa;

- praca w protokole NOE & SIP;

- IPv4/IPv6;

- wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiające prowadzenie rozmowy bez podnoszenia 

słuchawki;

- zintegrowana klawiatura alfanumeryczna pozwalająca na dostęp do indywidualnej i 

systemowej książki telefonicznej;

- gniazdo USB A 2.5 W (5 V, 500 mA), z możliwością 4.5 W (5 V, 900 mA);

- wbudowany port RJ-45 LAN 10/100/1000;

- wbudowany port RJ-45 PC 10/100/1000 (Gigabit Ethernet switch);

- zasilanie PoE lub przez zewnętrzny zasilacz, sprzedawany oddzielnie (paczka x4 3MG27006AA)
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Reference Product Ceny WPL netto

3MG27202WW Telefon 8028s Premium IP 304,00 EUR

- zintegrowana klawiatura alfanumeryczna pozwalająca na dostęp do indywidualnej i 

systemowej książki telefonicznej;

Telefony IP Alcatel-Lucent

Telefony IP Seria Premium 80x8

Wieloliniowy telefon do pracy w zespole

- czarno-biały 2,8" wyświetlacz graficzny (128x64) z podświetleniem ekranu;

- w zestawie słuchawka kablowa;

- praca w protokole NOE & SIP;

- IPv4/IPv6;

- wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiające prowadzenie rozmowy bez podnoszenia 

słuchawki;

- gniazdo Jack (3.5 mm) do podłączenia zestawu nagłownego;

- gniazdo USB A 2.5 W (5 V, 500 mA), z możliwością 4.5 W (5 V, 900 mA);

- wbudowany port RJ-45 LAN 10/100/1000;

- wbudowany port RJ-45 PC 10/100/1000 (Gigabit Ethernet switch);

- zasilanie PoE lub przez zewnętrzny zasilacz, sprzedawany oddzielnie (paczka x4 3MG27006AA)
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