Systemtelefon (LDP-7000)

LDP-7000 är en robust och kompetent systemtelefon från
Ericsson-LG. En systemtelefon fungerar oberoende av ert
datanät, och är till skillnad från IP-telefoner därför oerhört
driftsäker. Systemtelefoner fungerar i åratal och kräver ingen
programmering eller konfiguration utan kan börja användas
direkt efter att den anslutits.
Direktaccess till alla funktioner
LDP-7000 är fult integrerad med Ericsson-LGs telefonsystem.
Med en enda knapptryckning kan du med hjälp av de programmerbara flexknapparna direkt aktivera dina funktioner.
Lur, handsfree eller headset
Vi garanterar hög ljudkvalitet och du väljer själv om du vill tala
i luren, använda handsfree eller ett headset. Eftersom en dedikerad headset ingång finns kan du enkelt växla mellan de
olika lägena.

Funktioner
Handsfree/högtalartelefon
Programmerbara funktionsknappar

Ja
24/8

Belysta knappar

Ja

Full systemintegration

Ja

Headsetingång

Ja (2,5mm)

Väggmonteringsbar

Ja (tillbehör)

Plug and play

Ja

Funktionsknappar

8/6

Navigationsknapp

Ja

Meddelandelampa

Ja

Samtalslistor/kortnummer

Ja

A-nummer, nummerpresentation

Ja

Mera information: www.licencia.se/ldp

Specifikationer
Funktion

LDP-7024D.SWE
7024D

7008D

Handsfree/högtalartelefon

Ja

Programmerbara funktionsknappar

24

8

Belysta knappar

Ja

Full systemintegration

Ja

Headsetingång

Ja (2,5mm)

Väggmonteringsbar

Ja (tillbehör)

Plug and play

Ja

Funktionsknappar

8

6

Navigationsknapp

Ja

Nej

Meddelande lampa

Ja

Ja

Samtalslistor/kortnummer

Ja

A-nummer, nummerpresentation

Ja

Strömmatning

Artikelnummer: 20-16282-0

Automatiskt via telefonsystem

Kabellängd

Upp till 270 meter

Kan anslutas till systemen

Ericsson-LG eMG80, UCP, LIK, IPLDK,
IPLDK-20, SBG-1000

LDP-7008D.SWE

Anslutningar

Artikelnummer: 20-16284-0

Tillbehör (artikelnummer)

7024D

Lur inklusive lursladd

7008D

20-16263-8

Väggfäste för väggmontering
Flexknappsunderlag

20-16290-2
H20-00000-3

20-16290-3
H20-00000-2

Licencia Telecom AB

Grundkonceptet håller lika bra idag

Licencia grundades 1980 och har som affärsidé att utveckla, marknadsföra
och sälja telekommunikationslösningar till företag och organisationer. Företaget erbjuder ett brett sortiment av telekommunikationsprodukter i Sverige. I
produktportföljen erbjuds traditionella växlar, IP-växlar, virtuella växlar, egenutvecklade programvaror för datortelefoni och talsvarssystem.

Vi fortsätter att vara den som vill föra in användaren i centrum av
tekniken. Det gör att vi på Licencia fortsätter att tro starkt på vårt
grundkoncept, dvs lätthanterlighet och självklar förståelse för slutanvändarens användningssätt.

Licencia säljer sina produkter via ett 60-tal återförsäljare runt om i landet.
Företaget har kontor i Sollentuna.

Ericsson-LG
Ericsson-LG bildades 2010 genom att telekomtillverkaren Ericsson förvärvat
Nortels majoritetsandelar i samriskbolaget LG-Nortel. Bolaget hade 2009
1300 anställda och omsatte omkring 650 miljoner USD. Från och med mars
2012 äger Ericsson 75 procent av aktierna i Ericsson-LG.

Licencia Telecom AB
Hammarbacken 4A
191 49 SOLLENTUNA

Kompetensutvecklingen fortsätter kontinuerligt både externt och
internt för våra duktiga medarbetare. Med dessa människor, en
framtidsinriktad produktportfölj och en stark finansiell ställning är vi
mycket väl rustade för att möta våra kunders behov och framtiden på
ett framgångsrikt sätt.
Vår strävan är att fortlöpande utveckla och förbättra
våra produkter. Vi förbehåller oss därför rätten att utföra
ändringar utan föregående meddelande.
Ref. nr: ipecs-ldp7000-2016xxxx-se-vxx

08-470 74 00
08-470 74 50
www.licencia.se
kundservice@licencia.se

Generalagent för Ericsson LG i Sverige och Baltikum

