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Telefony monterskie TM-700 z serii Tele-Mate®
Cechy:
• wskaźnik LCD umożliwiający wybieranie, programowanie, CID, pomiar
napięcia, prądu, częstotliwości dzwonienia i sygnałów DTMF
• Intercom do rozmów na linii bez zasilania
• SmartIntercomTM pomiędzy aparatami Tele-Mate®, pozwalający na
wysłanie sygnału dzwonienia
• świecąca w ciemności klawiatura
• bezpieczna praca na liniach DSL
• wysokoomowe monitorowanie linii
• zabezpieczenie przed przeciążeniami prądowym i napięciowym
• wybierania impulsowe i tonowe z funkcjami Pause i Flash
• ustawiane parametry spełniające wymogi amerykańskie i europejskie
• powtórzenie ostatnio wybieranego, 32 cyfrowego numeru i pauzy
• wybieranie 10 numerów skróconych i 10 numerów ostatnio wybieranych
• regulowana głośność oraz funkcja wyciszenia mikrofonu Mute
• w standardowym wyposażeniu słuchawka nagłowna z mikrofonem,
umożliwiająca rozmowę bez użycia rąk
• gniazdo RJ11 ułatwiające wymianę sznura
• zasilanie dwiema bateriami LR6

Dla kogo przeznaczony?
Telefon monterski firmy Tempo Communications TM-700 Tele-Mate® jest przeznaczony dla monterów
zajmujących się budową, konserwacją i naprawą linii telefonicznych.

Opis telefonu
W rozwijającym się świecie telekomunikacji, nowy telefon TM-700 Tele-Mate® został zaprojektowany przez
firmę Tempo Communications tak, aby pomóc technikom w instalowaniu, obsłudze i konserwacji linii
telefonicznych. Kompatybilny z DSL w obu trybach Monitor i Talk, TM-700 umożliwia na swoim ekranie
LCD odczytywanie polaryzacji, napięcia, natężenia prądu i częstotliwości sygnału dzwonienia łatwiej niż
kiedykolwiek i wyświetla numery skróconego wybierania i ostatnio wybierane, zapewniając szybszy dostęp
do nich. Telefon TM-700 wykrywa za duże napięcia i prądy poprawiając bezpieczeństwo użytkowania,
ponadto wyposażony jest w funkcje intercom, generatora sygnału do identyfikacji par, detektor sygnałów
DTMF umożliwiający odczyt wybieranych przez inne urządzenia telefoniczne cyfr, zwiększając
produktywność montera. Telefon TM-700 może być używany ze słuchawką nagłowną (wyposażenie
standardowe) lub z wbudowanym głośnikiem, umożliwiając prowadzenie rozmowy bez użycia rąk.

Zamawianie
Symbol

Nr UPC

Opis

TM-700T

00983

Telefon z dużymi krokodylkami ze
szpilkami przebijającymi izolację i
RJ11 w pudełku

TM-700I

00977

Telefon z małymi krokodylkami
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