Telecom

Terminal digital e
Módulo de teclas

TI 5000 e
MOD 115

MAIOR QUALIDADE
DE ÁUDIO

HEADSET RJ9

O TI 5000 é ideal para profissionais que necessitam de agilidade na comunicação e
facilidade na utilização dos recursos de sua central telefônica Impacta. Possui design
ergonômico, novas funcionalidades, melhor desempenho, display gráfico, gancho óptico
e muitos outros benefícios. Além disso, o TI 5000 simplifica as operações do usuário por
meio de teclas com funções dedicadas e programáveis.
O módulo 115 foi especialmente desenvolvido para ser utilizado com o TI 5000.
Ele possui 15 teclas físicas programáveis com LEDs de indicação do status e utilização das
facilidades do PABX.
A

Características
»»Troca de mensagens de texto entre o

P

terminal e o celular mediante o uso da
placa tronco GSM

L

»»Display gráfico de 128 × 64 pixels com

backlight e ajuste de contraste
L

A

P

277 mm

145 mm

164 mm

»»Gancho óptico com sensor infravermelho
»»Teclas softkeys
»»Viva-voz e acesso rápido à ramais

888 g

»»Tecla Capturar chamada programável
»»Ajuste digital de volume do viva-voz, headset

e campainha
»»Trava de teclado para limpeza do terminal
»»Avisos sonoros (bips) de alerta
»»Agenda para até 100 números
»»Registro e consulta de chamadas atendidas,

não atendidas e originadas

»»Headset com conexão dedicada (RJ9)

»»Lembrete

»»Teclas para ajustes do volume de áudio

»»Atualização de software através do

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

através de LEDs
»»Tecla com sinalização (LED) para

headset, viva-voz, correio de voz, sigilo e
rechamada
»»Tecla Flash e Rediscar

programador da central telefônica
»»Módulo de 15 teclas com sinalização para

ramais e linhas ou utilização das facilidades
do PABX (capacidade para até dois módulos
por terminal)
»»Compatível com centrais Impacta e UnniTI

Terminal digital
Módulo de teclas

TI 5000
MOD 115

Especificações técnicas
Modelo

TI 5000

Sinalização

Digital, proprietária do fabricante, tipo 2B+D

Alimentação

MOD 115

-24 Vdc a -36 Vdc (+ 7%)

Potência máxima
Dimensões (L × A × P)
Peso

5 Vdc (± 5%)

1,75 W

0,7 W

210 × 145 × 164 mm

67 × 125 × 164 mm

730 g

158 g

Gráfico monocromático 128 × 64
pixels com backlight

Display
Temperatura de operação
Capacidade de instalação
Compatibilidade

–

0 °C a 37 °C
1

–

Dois módulos por terminal

Centrais Impacta e UnniTI

Acessório para os modelos de
terminais: TI 5000 e TIP 425

1

A quantidade de módulos por terminal depende do modelo do PABX e das quantidades de terminais e módulos
instalados, verificar manual do PABX.

Soluções integradas
Recepcionistas e
atendentes
ITC 4100

ITC 4100

CHS 55

Impacta 300
TI 5000

TI 5000 + MOD 115

Telefonia
fixa
TE 220

TE 220

Impacta 68i

CHS 55

Telefonistas e
atendentes

Gerência

TI 5000
TI 5000 + MOD 115

Conheça também

CHS 55

Impacta 16

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

Impacta 40

Impacta 68i

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

UnniTI 2000

Impacta 140, 220 e 300 R

Imagens ilustrativas

Diretoria e
secretárias

