
BDI 10

A BDI 10 é uma base discadora com ajuste digital do volume de recepção. Seu uso é 
dedicado para a utilização de headset, o que garante melhor ergonomia e produtividade 
nas ligações do dia a dia. 

Características

 » Robusto e adequado para uso intensivo

 » Controle digital do volume de recepção

 » Teclado emborrachado de alta durabilidade

 » 2 níveis de campainha e modo de atendimento automático

 » Teclas Flash, Mute, Redial e ON/OFF

 » LEDs indicativos de status de chamada e mudo

 » Chaves para ajuste de campainha Mode (Tom e Pulso) e Flash (100, 300 e 600 ms)

 » Entrada RJ9 dedicada para headset

 » Compatível com linhas e centrais analógicas e com os headsets Intelbras
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BDI 10 Base discadora

Conheça também

CHS 55

Headset mono RJ9

THS 50

Headset mono QD

CHS 60

Headset mono QD

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico
Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115
01.18

Feito para uso com headset
O BDI 10 é uma base discadora analógica desenvolvida para 
uso com headset, garantindo maior conforto e praticidade.

Tecla ON/OFF de fácil acesso
Possibilita fácil acesso do operador ao atendimento e 
encerramento das ligações, proporcionando melhor 
ergonomia e mais agilidade no trabalho.

Atendimento automático
Para obter ainda mais agilidade e praticidade é só ativar a 
função de Atendimento automático. Ideal para quem recebe 
muitas ligações diariamente.

LED indicativo de status de chamada Mudo
Permite ao usuário visualizar rapidamente se a função 
Mudo está ativada, se o telefone está tocando ou em 
chamada ativa. 

QDI 10

Cordão QD RJ9 inteligente

Produto beneficiado pela Lei da Informática. 


