
Ideal para profissionais que necessitam de agilidade na 
comunicação e facilidade na utilização dos recursos de 

sua central telefônica, o terminal inteligente 4245 i possui 
design diferenciado, novas funcionalidades, melhor 

desempenho, maior display da categoria com ajuste 
de inclinação e muitos outros benefícios. Além disso, 

o TI 4245 i simplifica as operações do usuário 
por meio de teclas com funções dedicadas e 

programáveis. 

 � Troca de mensagens de texto entre o terminal e o celular 
mediante o uso da placa tronco GSM

 � Display de cristal líquido (4x24)

 � Backlight e ajuste de inclinação 

 � Teclas softkeys 

 � Viva voz e acesso rápido à ramais

 � Teclas para navegação no display 

 � 20 teclas programáveis com sinalização através de LEDs 

 � Tecla com sinalização (LED) para viva-voz 

 � Tecla com sinalização (LED) para correio de voz 

 � Tecla com sinalização (LED) para sigilo 

 � Tecla com sinalização (LED) para atende/desliga 

 � Tecla com sinalização (LED) para reter 

 � Tecla com sinalização (LED) para pêndulo/não perturbe 

 � Teclas para programação do terminal 

 � Tecla Flash 

 � Tecla Conferência 

 � Ajuste digital do volume do viva-voz 

 � Ajuste digital do volume da campainha 

 � Trava de teclado para limpeza do terminal 

 � Operação com fones de cabeça 

 � Avisos sonoros (bips) de alerta 

 � Agenda para até 100 números 

 � Consulta a chamadas atendidas, não atendidas e originadas 

 � Lembrete 

 � Atualização pelo programador da central telefônica

 � Módulo de 64 teclas com sinalização para ramais e linhas ou 
utilização das facilidades do PABX¹ 

 � Acessório para as centrais IMPACTA 

TI 4245 i 

Terminal Inteligente
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Especificações Técnicas                                                                                                     

Sinalização do terminal Digital, proprietária do fabricante, tipo 2B+D

Alimentação -24 VCC a -36 VCC (+ 7%)

Potência de consumo (aprox.) 1,44 W

Dimensões 200 x 95 x 200 mm

Display LCD 4 X 24 caracteres

Peso 745 g

Temperatura de operação 0o C a 37o C

Módulo 64

O módulo 64 foi especialmente 
desenvolvido para ser utilizado com o 
TI 4245 i. Ideal para profissionais que necessitam 
de agilidade no atendimento telefônico, o módulo 
possui 64 teclas físicas programáveis com LEDs
de indicação do status.


