
 Até 3 linhas VoIP

 Economia em chamadas de longa distância¹

 Alimentação PoE (Power over Ethernet)

Mais economia nas ligações via IP

TELECOM

VOIPER PoE Telefone IP



Mais economia nas ligações via IP

TELECOM

Características técnicas

Interface WAN 1 x RJ45 – 10/100 BaseT com PoE padrão IEEE802.3af3

Interface LAN 1 x RJ45 – 10/100 BaseT

Protocolo de sinalização SIP

Codec G711, G729, G726, G723 e GSM

Fonte de alimentação Entrada: 100 a 240 VAC 50-60 Hz
Saída: 9 VDC, 1 A

Potência de consumo máx. 7 W

Dimensões 23 x 19,5 x 8,5 cm

Peso 0,845 kg

Temperatura 0 a 45º C

Umidade 5% a 95%

Facilidades

•	Tecnologia IP

•	Viva-voz 

•	Display luminoso

•	Menu em português  

•	Agenda para 140 nomes/números 

•	4 tipos de campainha 

•	Níveis de volume do áudio de recepção e da campainha ajustáveis 

•	Registro de até 64 chamadas realizadas e 64 recebidas 

•	Discagem rápida para até 6 números 

•	Funções Rediscagem e Não perturbe 

•	Atualização de firmware local ou remota 

•	Configuração local via display ou remota via web em português 

•	Outras facilidades (depende da operadora VoIP): Transferência, Desvios, Conferência 

e Chamada em espera1

•	Codecs G.711, G.723, G.726, G.729 e GSM

VOIPER PoE

Ideal para médias e grandes empresas, o Voiper PoE é um telefone que se conecta à internet para realizar ligações via IP¹. É 
possível fazer qualquer tipo de chamada (local, nacional, internacional, celular e IP) com tarifas mais baixas e economia ga-
rantida. E com a facilidade do PoE (Power over Ethernet), o Voiper recebe energia elétrica diretamente do cabo de rede, sem a 
necessidade de instalação elétrica2. 

¹ É necessária a contratação do serviço de uma operadora VoIP. | ² Para uso da funcionalidade PoE, é necessária a instalação de um switch com a mesma tecnologia. 
³ O padrão PoE é válido apenas para o modelo Voiper PoE.

Telefone IP
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