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tiptel 333

Professionele telefoonbeantwoorder met
nummerweergave, nummeroproep en zeer
goede opnamekwaliteit 

De comfortabele telefoonbeantwoorder tiptel 333 biedt een opname-

capaciteit van max. 90 minuten in uitstekende kwaliteit.

Voor de optimale bediening en voor de weergave van functies is

een verlicht, alfanumeriek display voor menugestuurde bediening.

Bij een inkomende oproep wordt het telefoonnummer van de beller

weergegeven. Door de meest moderne flash-memory-technologie

die het gebruik van batterijen overtollig maakt en een uiterst gering

stroomverbruik (minder dan 1 W) in ruststand levert de tiptel 333

een bijdrage aan de bescherming van het milieu.

tiptelwww.tiptel.nl I www.tiptel.be

Highlights
tiptel 333

90 minuten opname-

capaciteit

4 meldteksten (1 voor-

geprogrammeerde 

meldtekst, 3 individuele

berichten)

Uitstekende opname-

kwaliteit door geringe

compressie

Door lijst van inkomende

berichten bladeren om

opnieuw te beluisteren

Nummeroproep
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Eigenschappen 

90 minuten opnamecapaciteit

4 meldteksten (1 voorgeprogrammeerde, 

3 individuele meldteksten, lengte meldtekst 

3-180 sec)

Door lijst van inkomende berichten bladeren om

opnieuw te beluisteren

Uitstekende opnamekwaliteit door geringe 

spraakcompressie

Nummerweergave (DTMF en FSK)*

Oproeplijst voor 30 telefoonnummers

Terugbellen via de oproeplijst of door middel van

indrukken toets tijdens de weergave 

ingesproken bericht

Nummeroproep naar een voor geprogrammeerd 

telefoonnummer van b.v. mobiele telefoon

Telefoonbeantwoorder instelbaar van 1 tot 

9 belsignalen

Wissen van een enkel of van alle berichten

Alfanumeriek 2-regelig verlicht display voor 

optimaal bediengemak

Oproep- en berichtenteller in het display

Overzicht van resterende opnametijd in het display

LED die weergeeft of de beantwoorder is 

ingeschakeld en of er nieuwe berichten zijn

Nederlands sprekende klok (datum/tijd)

Opnemen van telefoongesprekken mogelijk

Opnemen van persoonlijke informatie 

(memo functie)

Milieuvriendelijke flash-technologie, geen 

batterijen nodig

Uiterst laag stroomvebruik in ruststand 

(minder als 1 W)

Meertalig: keuze tussen meerdere talen voor 

de displayteksten en de voorgeprogrammeerde

meldtekst

Afstandsbediening mogelijk met TDK-telefoon 

(bedieningsmenu via spraak)

Vier-cijferig individuele afstandsbedieningcode

Ruimtebewaking/ruimtespreken

Berichten-code (belangrijke personen kunnen altijd

een bericht inspreken)

Via afstandsbediening activering/-deactivering 

van de beantwoorder

Via afstandsbediening activering/-deactivering 

nummeroproepfunctie

Geschikt voor wandmontage

* de dienst "Nummerweergave" dient op uw aansluiting te
zijn vrijgeschakeld door uw netwerkleverancier
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