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tiptel 309 

 

Professioneel telefoonbeantwoorder met nummerweergave 
en zeer goede opnamekwaliteit
 
Het comfortabele antwoordapparaat tiptel 309 biedt een 
opnamecapaciteit van maximaal 40 minuten in 
uitstekende kwaliteit. Een verlicht, alfanumeriek display 
voor menu gestuurde bediening voor een optimale 
bediening. Tijdens het bellen, wordt het nummer van de 
beller weergegeven. Dankzij de geavanceerde flash-
geheugentechnologie, die batterijen overbodig maakt en 
een extreem laag stroomverbruik (minder dan 1 W) in 
rust, draagt de tiptel 309 bij tot de bescherming van het 
milieu. 

 

 

 

Model: tiptel 309 
Art.-Nr: 1068412 

Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten: 
12 / 2017 
 

 
• 3 meldteksten 

2 individuele meldteksten (met / 
zonder opname) tot 3 minuten 
1 voor gedefinieerde meldtekst (met 
opname) 
 

• Beluisteren op afstand met 4-cijferige 
code 
 

• Beller-ID (CLIP) 
 

• Oproeplijst van de laatste 30 
telefoonnummers 
 

• Uitstekende geluidskwaliteit 
 

• Verlicht alfanumeriek display met  2-
regelig 
 

• Laag stand-by verbruik ( minder dan  
1 W ) 
 

• Plug & Answer door vooraf ingestelde 
meldtekst 
 

• Oproep beantwoorden optioneel na 1 
tot 9 belsignalen 
 

• Wandmontage mogelijk 
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Kenmerken 

• 3 meldteksten 
• 2 individuele meldteksten (met / zonder 

opname) tot 3 minuten 
• 1 voor gedefinieerde meldtekst (met opname) 
• Beller-ID (CLIP)* 
• Oproeplijst van de laatste 30 telefoonnummers 
• Uitstekende geluidskwaliteit 
• Verlicht alfanumeriek display met platte tekst, 

2-regelig 
• Laag stand-by verbruik (minder dan 1 W) 
• Plug & Answer door vooraf ingestelde 

meldtekst 
• Oproep beantwoorden optioneel na 1 tot 9 

belsignalen 
• Record per oproep 1 tot 5 minuten of 

onbeperkt 
• Documentatie van datum en tijd voor elke 

opname  
• Opnamelijst voor gericht luisteren naar 

individuele berichten 
• LED om actieve gereedheid en nieuwe 

opnames aan te geven 
• Herhalen en overslaan van opnamen door op 

een knop te drukken (functie overslaan) 
• Verwijder individuele of alle records 
• Oproep- en berichtenteller op het display 
• Luisteren / Dicteerfunctie 
• Luister tijdens de opname (kan worden 

uitgeschakeld) 
• Dicteerfunctie voor het opnemen van 

berichten via de geïntegreerde microfoon 
• Toegang op afstand / afstandsbediening 

4-cijferige, individueel instelbare 
beveiligingscode 

• Gratis onderzoek op afstand 
• Gebruikersbegeleiding in taal 

 
 
 

• Onderzoek op afstand van alle of nieuwe 
records 

• Inschakelen / uitschakelen ruimtebewaking 
• Berichtcode: opname alleen bij meldtekst, 

overslaan van de meldtekst 

Overige 

• Meertalig: selectie van verschillende talen voor 
displayteksten en weergave van vooraf 
geconfigureerde meldteksten mogelijk (Duits, 
Engels, Frans, Italiaans, Nederlands) 

• 2 aansluitbussen (ingang en uitgang), apparaat 
kan worden aangesloten tussen 
telefoonaansluiting en telefoon 

• Muurbevestiging 

* Functie moet worden ondersteund of 
ingeschakeld door netwerkoperator zijn 
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