LIP-9000 (IP-telefoner)

LIP-9000 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.
Fullt distribuerad lösning
Med LIP-9000 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-9000 har du som användare
alltid tillgång till full funktionalitet oberoende av var du
sitter.
Underhållsfri och centralt administrerad
Telefonerna kräver inga uppdateringar och konfigureras
automatiskt när du kopplar in dem i ditt telefonsystem. All
administration hanteras centralt.

Funktioner
• Superb ljudkvalitet med HD-voice (G.722).
• Inbyggd handsfree/snabbtelefon med full duplex för perfekta
konferenssamtal.
• Dubbla gigabitportar så att du slipper kompromissa med anslutningshastigheten.
• Talet krypteras automatiskt med SRTP.
• Funktionerna knutna till respektive knapp visas direkt i displayen; du slipper manuellt skrivna knappunderlag.
• Antalet knappar kan byggas ut med extra knappsatser.
• Dedikerad headsetingång och headsetknapp.
• Tydlig bakgrundsbelyst display.
• Programmerbara funktionsknappar med inbyggda lampor.
• Magnetisk lurdetektor, mer driftsäker än de klassiska mekaniska.
• Väggmonteringsbar via extra väggfäste.
• Stöd för autentisering via 802.1x (EPA over LAN). Telefonen
måste då autentiseras av kundens RADIUS-server innan den
tillåts ansluta.
• Open VPN som tillåter att externa telefonen ansluts via en
VPN-tunnel.
• Strömmatning – Telefonen stöder både lokal adapter och anslutning via en switch med PoE 802.3af (Power Over Ethernet).

Mera information: www.licencia.se/lip9000

Telefonmodeller
LIP-9030.STG

LLIP-9024DSS.STGBK

Anr: 20-80123-0

Anr: 20-80126-0

Avancerad IP-telefon med
all funktionalitet för de lite
mer avancerade användarna.

Knapptillsats med 24 stycken
programmerbara flexknappar.

LIP-9020.STG

LIP-9012DSS.STGBK

Anr: 20-80122-0

Anr: 20-80125-0

Standardtelefon som passar de flesta användarna.

Knapptillsats med 12 stycken
programmerbara flexknappar.

LIP-9002.STG

LIP-9024LSS.STGBK

Anr: 20-80120-0

Anr: 20-80127-0

Kostnadseffektiv bastelefon för enklare användning.

Knapptillsats med display och 2
x 12 stycken programmerbara
flexknappar.

Tillbehör
BIld

Namn (artikelnummer)

Beskrivning

LIP-8000 EHS/DHSG-adapter
Anr: 20-80092-1

Elektronisk lurlyftare EHS/DHSG-adapter som passar till modellerna
LIP-8012D/12E, LIP-8024D/24E, LIP-8040L, LIP-9020 och LIP-9030.
LIP-8000 EHS/DHSG följer standarden DHSG.

LIP-9002.STGBK
Anr: 20-80120-0

Väggfäste till LIP-9002.STG.

LIP-9000WMB.STGBK
Anr: 20-80129-0

Väggfäste till LIP-9020.STG och LIP-9030.STG.

LIP-ADPT.STG
Anr: 20-80030-1

Nätadapter 48VDC och 0.1A till apparater ur serierna LIP-24, LIP7000, LIP-8000 och LIP-9000. Adapter ingår inte vid köp av IP-telefoner.

Specifikationer
LIP-9002.STGBK
Kompatibilitet

Ericsson-LG iPECS LIK

MFIM 6.1Bf eller senare
MBU version 2 eller senare (release kvartal 2 2015)

Högtalare

Ja (Halv duplex)

Ja (full duplex)

Extern mikrofon

Ja

Luringång

Ja (RJ-9)

Codecs

G.711, G.729AB och G.722

Signaleringsprotokoll
Administration

Headset

Ericsson-LG IPKTS

Auto/lokal/fjärruppgradering

Ja / Ja / Ja

Webadministration

Ja

Dedikerad headsetingång (RJ-9)

Ja

Dedikerad headsetknapp

Ja

Electronic Hook Switch
Knappar

Nej

Ja - EHS-BOX

Programmerbara flexknappar

4

10

8 x 3 sidor (totalt 24)

Flexknappar med lampa

4

10

8

Soft-keys/Navigeringsknapp

Display

Ja / Ja

Fasta funktionsknappar

10

Antal rader

2

Bakgrundsbelyst
Strömförsörjning

12
4
Ja

Strömadapter

48V, 0.3A (tillägg)
PoE 802.3af

PoE Class

Class 1

Standard

Class 1 (utan dss), Class 2 (med dss)

SRTP w/AES-128, 802.1x/EAP-MD5(EAPOL), Password login

VPN (Open VPN)
Nätverk

Ja

LAN, Ethernet (IEEE 802.3 / 1 Gigabyte)

2 st (10/100 Base-T)

2 st (10/100/1000 Base-T)

Nej

Ja - LIP-9000BTMU (ej släppt i Sverige)

Bluetooth
IP-tilldelning

Statisk, DHCP, IPKTS

LLDP-MED, VLAN

Ja / Ja

QoS
Hårdvara

Dynamic jitter buffering, 802.1p/Q, Layer 3 TOS, DiffServ

Storlek

H108 x B195 x D229mm

H126.2 x B214.3 x D229mm

H126.2 x B228.9 x D229mm

Vikt

575g

737g

767g

Typisk strömförbrukning (med/utan dss)

ca 2W

ca 2,5W / 3,5W

ca 3W / 3.5W

Vinkling av apparatkropp

Övrigt

6

Nej

Power ower ethernet (PoE)

Säkerhet

LIP-9030.STGBK

Alla versioner

Ericsson-LG iPECS eMG80
Ljud

LIP-9020.STGBK

Ericsson-LG iPECS UCP

Nej

Ja (två lägen)

Väggmontering

LIP-9002WMB.STGBK
(tillbehör)

LIP-9000WMB.STGBK (tillbehör)

Agera telefonist

Nej

Ja

Programmeringstelefon

Nej

XML

Nej

Nej

Ja
Ja

Extraknappar
LIP-9002.STGBK
Kompatibilitet
Antal extraknappar/flexknappar
Knapptext/knappmärkning

LIP-9020.STGBK
LIP-9020.STGBK och LIP-9030.STGTBK

12

24

12 x 2 sidor (totalt 24)

Pappersunderlägg

Pappersunderlägg

Display (LCD)

Max antal samtidiga enheter per telefon

1

Trefärgade lampor i knappar

Ja

Strömförsörjning
Strömförbrukning

LIP-9030.STGBK

Strömmatas via telefon (adapter krävs ej)
ca 500mW

ca 700mW

ca 700mW

Display med flera sidor
Telefonen har 8 flexknappar på
displayen men stöder upp till tre
olika sidor. Totalt kan du lägga
upp 24 olika användare eller
funktioner varav 8 kan övervakas
i realtid.

Anslut extra knappsatser
Behöver du fler knappar? Inga
problem. Telefonen stöder anslutning av ett flertal extra knappsatser. Notera att det är en LIP-9030
på bilden, LIP-9020 kan även den
använda samma knappsatser

LIP-9030.STG

LIP-9024LSS

LIP-9024DSS

LIP-9012DSS

Goda anslutningsmöjligheter
På baksidan finner du till att börja med dubbla gigabitportar. Du således alltid kan ansluta
en dator oberoende om det finns nätverksjack eller inte. Dessutom slipper du göra avkall på
hastigheten eftersom det är gigabitportar.
Headsetingången är även den mycket praktisk eftersom du då kan kontrollera headsetet
med telefonens headsetknapp, utan krånglig programmering. Möjlighet att använda en extern strömadapter eller direkt ansluta telefonen till en PoE-switch gör att telefonen fungerar
i alla miljöer.
Slutligen finns också en ingång för EHS, vilket innebär att du kan ansluta vissa headset som
stöder elektronisk lurlyftare.

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-lip9000-2016xxxx-se-vxx

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

Generalagent för Ericsson LG i Sverige och Baltikum

