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De krachtige VoIP-telefoons combineren handige  
functies met een modern design 
 
De VoIP-serie tiptel Htek UC900 weet met zijn krachtige en uitstekende bedrijfstelefoons 
te overtuigen dankzij HD-audio voor een kristalheldere spraakkwaliteit en uitgebreide com-
fortfuncties. Ook de gangbare smalband-codecs worden door de telefoons uit deze serie 
ondersteund.

De telefoons uit de tiptel Htek UC900-serie zijn uitgerust met heel wat functies, maar toch 
uitgesproken comfortabel en aantrekkelijk geprijsd. Zelfs het kleinere model tiptel Htek 
UC923 is uitgerust met drie VoIP-accounts, zes meervoudig instelbare softkeys en Gigabit 
Ethernet voor snelle gegevensoverdracht. Het grote model tiptel Htek UC926 beschikt 
over zes VoIP-accounts en tien softkeys die elk voor meerdere functies kunnen worden 
geprogrammeerd. Dankzij de mogelijkheid om vier verschillende functies toe te wijzen aan 
de softkey, kunnen tot 36 toetsen in het toestel worden ingesteld, bijvoorbeeld als BLF, 
zonder gebruik te maken van de uitbreidingsmodule.

Via de uitbreidingsmodule tiptel Htek UC46 kunnen de grotere telefoonmodellen tiptel Htek 
UC924 en UC926 worden uitgebreid met extra functietoetsen. De tiptel Htek UC46 wordt 
aangesloten op de PC-poort. Er kunnen maximaal zes modules worden aangesloten op een 
telefoon. Elke uitbreidingsmodule heeft 40 functietoetsen verdeeld over twee niveaus. 
Dankzij twee aparte toetsen kan snel worden omgeschakeld tussen de niveaus. De toetsen 
kunnen erg eenvoudig worden geprogrammeerd via de web interface van de telefoon.

Voor een beveiligde spraakoverdracht ondersteunen de telefoons uit de tiptel Htek UC900-
serie naast de gangbare SRTP- ook de aanzienlijk veiligere ZRTP-encryptie. Dankzij de  
uitgebreide compatibiliteit met gangbare telefoonsystemen kunnen de telefoons erg een-
voudig in gebruik worden genomen. Ze worden door de telefoonsystemen 3CX, Yeastar 
S-serie, tiptel 8010 All-IP en Phonalisa ondersteund met complexe auto-provisioning.

Alle modellen zijn voorzien van een aansluiting voor een headsetkabel. De modellen UC923, 
UC924 en UC926 kunnen via de optionele EHS30-adapter ook met een draadloze DECT-
headset worden verbonden.

Overzicht 
 
tiptel Htek UC902

 2,7‘‘/7,0 cm grafisch display,  
 achtergrondverlichting, 132x48 pixels

 2 VoIP-accounts, 2 softkeys
 10/100 Mbit/s Dual-port Ethernet
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tiptel Htek UC903
 2,7‘‘/7,0 cm grafisch display,  

 achtergrondverlichting, 192x64 pixels
 3 VoIP-accounts, 6 softkeys
 10/100 Mbit/s Dual-port Ethernet

tiptel Htek UC923
 2,8‘‘/7,2 cm grafisch TFT-LCD-kleurendisplay,  

 achtergrondverlichting, 320x240 pixels
 3 VoIP-accounts, 6 softkeys
 10/100/1000 Mbit/s Dual-port Ethernet

tiptel Htek UC924
 3,5‘‘/8,89 cm grafisch TFT-LCD-kleuren- 

 display, achtergrondverlichting,  
 480x320 pixels, 262.000 kleuren

 4 VoIP-accounts, 8 softkeys
 10/100/1000 Mbit/s Dual-port Ethernet

tiptel Htek UC926
 4,3‘‘/10,9 cm grafisch TFT-LCD-kleuren- 

 display, achtergrondverlichting,  
 480x272 pixels, 16,7 miljoen kleuren

 6 VoIP-accounts, 10 softkeys
 10/100/1000 Mbit/s Dual-port Ethernet

Voor alle telefoons uit de serie
 Power over Ethernet (PoE)
 HD-audio en ondersteuning voor gangbare  

 smalband-codecs

tiptel Htek UC46
 Expansion module voor tiptel Htek UC924/26
 Groot kleurendisplay 5”/12,7 cm
 40 programmeerbare toetsen verdeeld  

 over twee niveaus
 Tweekleurige LED per toets en verschillend  

 pictogram per functie
 Uitbreidbaar met max. 6 expansion modules

tiptel EHS30 adapter
 Geschikt voor het aansluiten van draadloze  

 headsets (Jabra en Plantronics) op de Htek  
 IP telefoons



Functie UC902 UC903 UC923 UC924 UC926

Grafisch LCD-display 132x48 pixels 192x64 pixels – – –   

Kleurendisplay – – 2.8“/7,11 cm, 3.5“/8,89 cm, 4.3“/10,92 cm,   

   320 x 240 pixels 480 x 320 pixels 480 x 272 pixels

Kleurdiepte 1 Bit/sw 1 Bit/sw 16 Bit/65k  16 Bit/65k 24 Bit/16,7 Mio.

Achtergrondverlichting ja ja ja ja ja

Softkeys 0 6 6 8 10

Instelbaar op x niveaus 0 4 4 4 4

Functietoetsen 0 20 20 28 36

Menuspecifieke 

pijltjestoetsen 4 4 4 4 4

SIP-accounts 2 3 3 4 6

HD-Voice ja ja ja ja ja

LAN-poort (Mbit/s) 10/100 10/100 10/100/1000 10/100/1000 10/100/1000

PC-poort (Mbit/s) 10/100 10/100 10/100/1000 10/100/1000 10/100/1000

Power over Ethernet (PoE) ja ja ja ja ja

Headsetaansluiting ja ja ja ja ja

Draadloze headset  

(optioneel via adapter) nee nee ja ja ja

Aansluiting voor  

uitbreidingsmodule nee nee nee maximaal 6 maximaal 6

SRTP-encryptie ja ja ja ja ja

ZRTP-encryptie ja ja ja ja ja

Mute-knop, headset, 

antwoordapparaat, 

doorschakelen, nummer 

opnieuw kiezen, luidspreker ja ja ja ja ja

Toets voor conferentie 

en oproep in wacht nee ja ja ja ja

Tiptel bv
Camerastraat 2
1322 BC Almere
Nederland
Telefoon +31 (0) 36 53 666 50
Fax  +31 (0) 36 53 678 81
info@tiptel.nl
www.tiptel.nl

Tiptel NV/SA
Imperiastraat 10 bus 8
1930 Zaventem
België
Telefoon +32 (0) 2 714 93 33 
Fax  +32 (0) 2 714 93 34
info@tiptel.be
www.tiptel.be (N
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