LIP-8000 (IP-telefoner)

Display- och knapptexter är på svenska.

LIP-8000 är en serie IP-telefoner från Ericsson-LG och innehåller modeller för alla användare. Telefonerna är underhållsfria och mycket slitstarka. Med hjälp av programmerbara flexknappar och en tydlig display är telefonenen du
valt alltid ett enkelt och effektivt arbetsredskap som du
kan lita på i alla lägen.

Funktioner
Handsfree/högtalartelefon
Programmerbara funktionsknappar
Video

Ja
4 - 72 st
Ja (8050V)

Full systemintegration

Ja

Fullt distribuerad lösning
Med LIP-8000 har du som användare alltid tillgång till full
funktionalitet oberoende av var du sitter. Telefonen kan
inte bara anslutas lokalt utan även kopplas in på era övriga
kontor eller varför inte hemma, om ni har anställda som
arbetar hemifrån. Med LIP-8000 har du som användare
alltid tillgång till full funktionalitet oberoende av var du
sitter.

Headsetingång

Ja (RJ11)

Elektronisk lurlyftare till headset

Ja (EHS)

Underhållsfri och centralt administrerad
Telefonerna kräver inga uppdateringar och konfigureras
automatiskt när du kopplar in dem i ditt telefonsystem. All
administration hanteras centralt.

Bakgrundsbelyst display och knappar

Ja

Kryptering av tal

Ja (SRTP)

Gigabit ethernet

Ja (dubbla)

Meddelandelampa

Ja

NAT-traversel (anslutas bakom brandvägg)

Ja

Power over Ethernet (PoE)

Ja

Väggmonteringsbar

Ja

HD-ljud

Ja (G.722)

Mera information: www.licencia.se/lip8000

8002E

Svenska knapptexter och displaytext.

8012E

LIP-8012.SWEBK (20-80092-2)
Arbetshäst med 12 flexknappar som
passar de flesta användare. Stöder all
standardfunktionalitet samt lurlyftare
och extra knapptillsatser.

8024E

Svenska knapptexter och displaytext.

8050V

LIP-8024.SWEBK (20-80093-2)
Telefonen för användare med lite
högra krav och som hanterar många
samtal. T.ex. telefonister eller användare i säljgrupper och liknande. Telefonen stöder alla funktioner.

Programmerbara funktionsknappar

5

24

12

4

Utbuggnad av antalet knappar med DSS

Ja

Ja

Ja

-

Soft-keys

-

Ja

Ja

-

Handsfree/högtalartelefon (full duplex)

Ja

Ja

Ja

Ja1

Video/färgdisplay

Ja

-

-

-

HD-ljud (G.722)

Ja

Ja

Ja

-

Dedikerad headsetingång

Ja

Ja

Ja

-

Elektronisk lurlyftare till headset

Ja

Ja

Ja

-

Bakgrundsbelyst display och knappar

Ja

Ja

Ja

-

Gigabit ethernet (extraport för PC)

Ja

Ja

Ja

-

Funktion

Kryptering av tal

Alla

Meddelandelampa

Alla

NAT-traversel (anslutas bakom brandvägg)

Alla

Power over Ethernet (PoE)

Alla

Väggmonteringsbar

Alla

Protokoll

LIP-8002.SWEBK (20-80100-0)
En lite mer kostnadseffektiv telefon
för dig som inte har behöver full funktionalitet eller har behov av en liten
telefon.

IPKTS, DHCP, LLDP, 802.1, 802.3af, VLAN, IPsec, SRTP
1. LIP-8002E stöder endast simplex.

EHS/DHSG-adapter (20-80092-1)
Elektronisk lurlyftare. Tillåter dig att besvara samtal direkt från ditt headset.

Svenska knapptexter och displaytext.

Extra knapptillsatts
Finns i två utföranden. LIP-8048DSS
(20-80095-0) med 48 knappar och LIP8012DSS (20-80094-0) med 12 knappar.

LIP-8050V.STGBK (20-80094-1)
Videotelefon med stöd för all funktionalitet plus möjlighet att ansluta
elektronisk lurlyftare och extra knapptillsatser.

Väggfäste (20-80100-1)
Extra väggfäste till LIP-8002E för montering på vägg. Övriga modeller kan monteras utan fäste.

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-lip8000-2016xxxx-se-vxx

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