Telecom

Terminal inteligente

TI 830 i
HEADSET RJ9

MAIOR QUALIDADE
DE ÁUDIO

VIVA-VOZ

O terminal inteligente TI 830 i garante agilidade, conforto e praticidade ao seu dia a
dia. É compatível com as microcentrais Modulare +, Conecta +, Modulare I, Conecta,
CORP 6000, CORP 8000 e CORP 16000. Possui um conjunto de teclas programáveis
pelo usuário, que terá rápido acesso a ramais, linhas e a várias facilidades que a central
telefônica oferece.

A

Características
»»Gancho óptico com sensor infravermelho
»»Viva-voz e acesso rápido aos ramais
»»Headset com conexão dedicada (RJ9)

P

»»Teclas para ajustes do volume de áudio

L

»»Teclas para navegação no display
»»10 teclas programáveis com sinalização
L

A

P

210 mm

105 mm

185 mm

através de LEDs
»»Tecla Flash, Rediscar, chamadas, agenda,

apagar e + opções
»»Tecla Capturar chamada programável
723g

»»Tecla com sinalização (LED) para headset,

viva-voz, mudo e rechamada
»»Tecla para configuração da DISA

»»Bloqueio de teclado para limpeza

do terminal
»»Avisos sonoros (bips) de alerta
»»Registro e consulta de chamadas

atendidas, não atendidas e originadas
»»Atualização via pen drive através das

centrais Conecta mais e modulare mais
»»100 posições na agenda
»»Display gráfico de 128 × 32 pixels
»»Campainhas programáveis

Terminais para PABX

TI 830 i

Especificações técnicas
Modelo

TI 830i

Alimentação

12 Vdc (+10%, -30%)

Potência máxima

0,72 W

Peso

723 g

Dimensões (L × A × P)

210 × 105 × 185 mm

Display

Gráfico monocromático 128 × 32 pixels
Áudio: Sinal de chamada (ring programável).

Sinalização

Visual: Sinalização luminosa nas teclas dedicadas (LEDs).

Linha

Decádica e multifrequencial

Soluções integradas
Telefonia
fixa

Modulare +
Conecta +

Administrativo

TE 220

TI 830i

Fotos do produto

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

Recepcionistas e atendentes

TI 830i

CHS 55

Imagens ilustrativas

Gerência

ITC 4100

