
 
 

 

 

 

 

Orchid PBX308 

 

Preço: 8.350.000,00 STD 

A Orchid PBX308+ é uma central, de facil instalação, para pequenas e medias empresas (PBX).  Ë uma central que permite

 uma conexão até 3 linhas analógicas entrantes e permite a ligação de 8 extensões.Tem como principais 

caracteristicas a Memoria de 99 telefones e extensões, Atendimento Automático, Detetor Automatico de Fax. 

Características: 

 Até 3 linhas analógicas 

 8 extensões analógicas = 8 postos de trabalho. 



 
 

 

 Operadora automático 25 segundos 

 DISA (Acesso directo entrante a ext) 

 Música em espera e entrada de audio por conector jack 2.5” para ligar um leitor mp3. 

 Desvio de chamadas 

 Transfêrencia de chamadas 

 Chamada em conferência 

 Captação de chamadas 

 Linha directa, selecção de linha 

 Restricção de chamadas 

 Identificação de chamada (CLIP) em todas as extensões 

 Emergência de linhas 

 Painel de control em unidade central 

 Instalação simples com RJ11 

 PLUG & PLAY 

 Codigo de acesso IP 

 Restrição e bloqueio de chamadas programavel até 7 niveis. 

 Desvio de chamadas automatico em cascata. 

 99 memórias de acesso rápido. 

 Programação remota ou por telefone operadora. 

  

 

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. 

 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 

http://www.onedirect.pt/produtos/orchid-telecom/orchid-telecom-832
http://www.onedirect.pt/produtos/orchid-telecom/orchid-telecom-832
http://www.onedirect.pt/produtos/orchid-telecom/orchid-telecom-kp832#tab1


 
 

 

No ecrã: dia, hora, duração de chamada Data e Hora 

Altavoz SIM 

Timbre 8 melodias 

Tecla Mute (secreta) SIM 

Tecla R SIM 

Colorido Negro ou Branco 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Orchid Telecom DX900 

 

O telefone Orchid Telecom DX900, é um terminal telefonico que se conecta a sua línha analógica ou a uma centralita PABX. 

 Preço: 1.450.000,00 STD 



 
 

 

Características: 

 Monitos LCD 3 linhas - 16 digitos. 

 Data e Hora no LCD. 

 Visualização do nº do interlocutor. 

 Mãos livres. 

 Agenda: 70 números. 

 10 teclas programaveis - 2x10 memeorias 

 8 memorias directas. 

 Tomada para microauscultador RJ9, e para dados RJ11. 

 Funciona com 3 baterias AA. 

 Memorização de 70 chamadas de entrada e 16 de saida. 

 Flash: 100-300-600-1000. 

 6 idiomas: Espanhol, Inglés, Alemão, Grego, Portugues. 

 Hora, data. 

 Mute / Pausa. 

 Montagem na parede possivel. 

 Tons / Pulsos. 

  

  

voltar ao topo 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Especificações Telefone mãos livres 

Ecrã alfanumérico 3 linhas 

Identificação de chamada SIM 

Mãos livres SIM 

Entrada auricular SIM 

Agenda 70 números 

No ecrã: dia, hora, duração de chamada Hora, Data 

Altavoz SIM 

Volume de timbre 3 

Tecla Mute (secreta) SIM 

Tecla R SIM 

Indicador luminoso de chamada SIM 

Colorido Negro 

Dimensões em mm 200 x 200 x 50 

 

http://www.onedirect.pt/produtos/orchid-telecom/orchid-telecom-dx900#tab1

