TELECOM
Soluções integradas em comunicação

Terminal executivo

Imagem ilustrativa. * Consulte a operadora.

TEX 516 i

4 teclas programáveis
Identificação de chamadas* DTMF e FSK
Agenda para 50 nomes/números e 8 tipos de toque
Sinalização de mensagem de voz no display

TELECOM
Soluções integradas em comunicação
Com o Terminal Executivo TEX 516 i, você tem muito mais facilidades e vantagens para se comunicar no mundo corporativo.
Perfeito para empresas, possui funções inteligentes que satisfazem as necessidades do dia a dia. Seu design é supermoderno
e suas opções de cores combinam com qualquer espaço.

TEX 516 i

Terminal executivo
1. ESC/DIALLED
• ESC: retorna a tela anterior
• DIALLED: exibe as 10 últimas chamadas realizadas.
2. PHONEBOOK: acessa a agenda.
3. Display LCD luminoso com 5 níveis de contraste.
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4. Teclas de navegação dentro do menu e da agenda. Exibe chamadas recebidas.
5. DELETE: exclui números na agenda ou registro de chamadas.
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6. MENU/ENTER: tecla com dupla função:
• MENU: acessa o menu Opções.
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• ENTER: acessa a função selecionada.
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7. Teclas alfanuméricas.
8. MUTE/STORE
• MUTE: aciona a função Sigilo.
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• STORE: realiza a programação de funções para as teclas M1
a M4.
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9. M1 a M4: teclas programáveis (aceitam de 0 a 9, *, #, Pausa e
Flash).
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10. Aciona a função Alta-voz.
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11. RD/PAUSE
• RD: redisca o último número.
• PAUSE: acrescenta uma pausa na edição de um número.
12. FLASH: interrompe a corrente de linha.
13. LED IN USE: sinaliza o sinal de linha (fone fora do gancho).

Facilidades:
• Display LCD luminoso com 5 níveis de contraste.
• Exibição de data e hora.
• Agenda para 50 contatos, com número de 24 dígitos e nome de 16
caracteres.
• Registro de 70 chamadas recebidas e 10 realizadas.
• 8 tipos de toque.
• Tempo de flash programável (100, 300, 600, 1000 ms).

• Menu trilíngue em português, inglês e espanhol.
• Identificação de chamadas* DTMF e FSK.
• Programação de código local.
• Teclas mudo, rediscar, flash e alta-voz.
• 4 teclas programáveis.
• Função chamada de emergência: pode-se programar um número para que seja discado quando o telefone for retirado do
gancho ou quando acionada a função Alta-voz.
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