
 
 
 

 

 

Telefone operador KP832 

 

 

Preço: 6.450.000,00STD 

Teléfone operador KP832: Telefone dedicado para uso com centralita ORCHID TELECOM KS832 

O telefone KP832 está desenhado para o uso com a centralita Orchid Telecom KS832. Este telefone oferece ao usuário umaindicação visual das linhas e das 

extensões que estão a tocar ou em uso. O teclado do telefone proporciona-lhe as funções de uma centralita telefónica tradicional e é ideal se pretende partilhar a 

mesma central entre varios departamentos ou mesmo entre empresas medianas. 

Este telefone simplifica a gestão das chamadas com as suas principais caracteristicas : 

chamada em espera, memória de chamada em espera, mãos livres, memorias de agenda, identificação de chamadas, procura de pessoas e muito mais. 

Este telefone tem um grande visor LCD de 3,5 " com inclinação  multi-ángulo, 4 indicadores luminosos de linhas e 16 para as extensões. Para além disso permite a 

conexão de microauscultadores. 

De fácil instalação, registra-se automáticamente no sistema chave (central KS832). 

Não necessita nenhuma programação especial. 

 

  

Características: 

 Visor LCD de 3.5 "” (verde). 

 Multi-ángulo inclinação. 

 Indicadores luminosos  para extensões e linhas em uso. 

 Todas as linhas podem ficar com chamadas em espera. 

 Mãos livres. 

 Tecla Mute. 

 Compativel com microauscultadores. 

 76 memórias de agenda. 

 12 memórias de marcação rápida. 

http://www.onedirect.pt/produtos/orchid-telecom/orchid-telecom-832
http://www.onedirect.pt/produtos/orchid-telecom/orchid-telecom-832


 
 
 

 

 Visualização de chamadas. 

 Registos de entrada e saida de chamadas. 

 8 melodías de toque. 

 Control de volume. 

 Função de SMS interna. 

 Localizador. 

 Indicação de data e hora. 

 Tecla navegação. 

 Despertador. 

 Função não incomodar, offline. 

 Fácil instalação. 

voltar ao topo 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Especificações Telefones Operadora KS832 

Identificação de chamada SIM 

Mãos livres SIM 

Tecla ligar/desligar (sem usar o auscultador) SIM 

Entrada auricular SIM 

Entrada de conexão para PC SIM 

Agenda 72 registos memoria + 12 registos Speed Dial 
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