MiniCom

Comunicação telefônica para
microempresas
»Mais economia na conta telefônica de pequenos
comércios, como escritórios, consultórios, salões
de beleza, entre outros.
» Controle de acesso através da abertura de portas
e portões diretamente pelo telefone (apenas no
MiniCom Solução Plus).
» Sem linhas exclusivas: a máquina de cartão fica
conectada como um ramal e só ocupa a linha
telefônica quando estiver em uso.
» Até 2 linhas: mais economia com a possibilidade
de escolher planos de operadoras diferentes.
» Seleção automática de linhas.
» Permissões diferenciadas para ramais.
» Funções: Conferência, Siga-me, Não perturbe,
Chamada em espera e Bloqueio de chamadas.

Desenvolvido especialmente para micro e pequenos negócios, o MiniCom possui as funções de uma central telefônica
com a facilidade de instalação dos telefones comuns. Com ele, as empresas podem ter uma comunicação mais profissional
e ainda economizar na conta telefônica.

Suporte a clientes: (48)2106 0006
Fórum: fórum.intelbras.com.br
Suporte via chat e e-mail: intelbras.com.br/suporte-tecnico
SAC:0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115
intelbras.com.br

Especificações técnicas
Capacidade
Enlaces

Numeração dos ramais com fio
Numeração dos ramais sem fio
Ramais que podem operar o sistema
Frequência operacional do sem fio
Protocolo sem fio
Tipo de antena
Sinalização
Alcance dos ramais com fio
Alcance das linhas para operadoras
Alcance dos ramais sem fio

Fonte de energia externa (alimentação AC)

Proteção para as operações alteradas do cliente
Proteção elétrica

Na falta de energia

Potência máxima
Dimensões (L × A × P)
Peso
Temperatura recomendada
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2 linhas telefônicas, 2 ramais com fio e 5 ramais sem
fio
2 ramais sem fio falam ao mesmo tempo em ligações
com os ramais com fio e linhas telefônicas.
Não há limites de enlace entre ramais com fio e linhas
telefônicas.
21 e 22
31 a 35
Todos os ramais poderão realizar todas as operações
do sistema
De 1910 a 1920 MHz
DECT 6.0
Interna
Tons (DTMF)
1000 Ω (incluindo o aparelho telefônico)
2000 Ω
Sem barreiras: aproximadamente 200 metros
Com barreira: o alcance dos ramais dependerá do tipo
de barreira e do dimensionamento do espaço
geográfico
Entrada: 100 a 240 V, 50 ou 60 Hz full range
(automático)
Saída: 12 V/1 A
Programação salva em memória interna, não volátil.
A central possui proteção contra transientes nas
entradas de linhas telefônicas, ramais com fio e
alimentação elétrica (AC).
As linhas telefônicas 1 e 2 são automaticamente
acopladas aos ramais 21 e 22 respectivamente, não
deixando o sistema sem comunicação.
12 W
162,6 × 30 × 105,6 mm
400 g
0° a 40° C
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