
ENTERPRISE -תקשורת אלחוטית ל
תקשורת נתונים ונתבים

IP מצלמות אבטחה
AHD מצלמות אבטחה אנלוגיות

IOT עיר חכמה ובטוחה
IP טלפוניית

מוצרי תקשורת נוספים
טלפונים אלחוטיים
טלפונים שולחניים

תקשורת
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רשתות תקשורת אלחוטיות
חברה אמריקאית מובילה בתחום רשתות תקשורת אלחוטיות 

המתמחה באמינות, יציבות וביצועים
גבוהים עם רמת אבטחה וניהול מתקדמים 

כיסוי אלחוטי נרחב פנימי/חיצוני	 
מהירות גלישה עדיפה בזכות טכנולוגיה ייחודית	 
ניהול מאוחד ומרכזי על נקודות הפרוסות באתרים שונים	 
כמות משתמשים גדולה במיוחד על AP אחד	 
תקן משרד התקשורת למוצרים	 
 	INDOOR אחריות לכל החיים למוצרי

נקודות גישה אלחוטית לכיסוי פנים  
 מגוון נקודות גישה בטכנולוגיה 	 

.BeamFlex המתקדמת בעולם
עבודה בתדרים 2.4 ו-5 ג'יגה הרץ	 
 	Mesh תמיכה בשרשור אלחוטי
 	802.11ac Wave2 תקן האלחוט המתקדם
Stand Alone או מנוהל על-ידי בקר	 

נקודות גישה אלחוטית לכיסוי חוץ  
 מגוון נקודות גישה בטכנולוגיה 	 

BeamFlex המתקדמת בעולם
עבודה בתדר 2.4 ג'יגה 	 
Stand Alone או מנוהל על-ידי בקר	 
מוצרים מוקשחים, עמידה בתנאי מזג האוויר	 
כיסוי רחב לרדיוס מקסימלי	 

בקר נקודות גישה אלחוטית   
 בקרים וירטואלים ופיזיים לניהול 	 

רשתות קטנות וגדולות
חיסכון בזמן הגדרת מערכות נרחבות	 
קבלת התראות, ניטור תקלות ופתירתן	 
ניהול מקומי או מרוחק של נקודות גישה	 
ממשק אורח ודפי נחיתה מובנים 	 
חדש! מערכת מנוהלת Unleashed ללא בקר	 

תוכנת ניהול ומחולל דו"חות מתקדם   
קבלת מידע מפולח על הרשת האלחוטית	 
ארכיב נתונים ממושך	 
ביצוע פעולות מתוזמנות	 
ממשק גראפי מתקדם ומרהיב	 
כלי לשימוש מנהלי הרשת ומערכות המידע	 

 

בשנים האחרונות פרסו בהצלחה המשווקים המורשים של RUCKUS בישראל מערכות בתחומים הבאים:
    חינוך: קמפוסים, אוניברסיטאות,	 

בתי ספר, מרכזי הדרכה
    רפואה: בתי חולים, קופות חולים,	 

בתי אבות סיעודיים
   הארחה: בתי מלון, מרכזי כנסים 	 

ואירועים

   מחסנים ולוגיסטיקה: מרכזי 	 
איחסון, האנגרים, מרלו"גים

   עסקים: חברות היי-טק, סביבות 	 
עבודה ממוחשבות

   מוניציפאלי: רישות ערים 	 
OUTDOOR, גנים, מבני עירייה

   בתים חכמים: תשתית מרכזית 	 
להתקני הבית החכם

  קניונים ומרכזי בילוי	 
  איצטדיונים ועוד	 

ENTERPRISE-תקשורת אלחוטית ל
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 פתרונות חכמים לניהול הגישה לרשתות
קוויות ואלחוטיות 

ניהול הגישה לרשתות אלחוטיות וקוויות 	
הגדרה והגבלת מהירות הגלישה לכל גולש 	
	 )PMS( התממשקות למערכת ניהול בתי מלון
ניהול אבטחת המידע בגישה לרשת 	
ניהול הרשאות למאות ואלפי משתמשים 	
ניהול התשלום בגישה למערכת האלחוטית 	
יצירת דפי נחיתה מתקדמים ומעוצבים בכניסה  	

למערכת האלחוטית
קהל יעד: בתי מלון, מרכזי בילוי, קניונים,  	

אולמות כנסים ועוד

פתרונות חכמים לניהול הגישה 
לרשתות קוויות ואלחוטיות

הפעלת תשלום לגישה לרשת האלחוטית   •
ניהול הרשאות ומהירות גלישה למשתמשים  •

נתב ופיירוול משולבים במערכת אחת  •
)PMS( התממשקות למערכת ניהול בתי מלון  •

אחריות לכל החיים   •

יצירת הכנסות מהגישה לרשתות אלחוטיות )מוניטיזציה( 
יצירת עמודי נחיתה יעודיים, המשלבים פרסום בתוכם  	
התממשקות לרשת האלחוטית באמצעות רשתות חברתיות  	

כדוגמת פייסבוק
זיהוי והתאמת התכנים ללקוח, לפי מיקום והעדפות  	

אישיות
ניהול הממשק דרך הענן 	
תומך במגוון עצום של יצרני נתבים ונקודות גישה 	

יצירת הכנסה מגישה לרשתות 
אלחוטיות ציבוריות

התחברות לרשת האלחוט דרך הפייסבוק  •
עמודי נחיתה אינטראקטיביים   •

אפשרות לשילוב פרסומות בעמודי הנחיתה  •
ניהול הממשק, קל ונוח דרך הענן  •

Location Based Services שירותי המיקום  •
שירות סינון תוכן   •

תמיכה ב-Ruckus ובמגוון רחב של נתבים ונקודות   •
גישה

מודל תשלום חודשי / שנתי  •

פתרונות פרסום של תכנים, אפליקציות ופרסומות אל הגולשים ברשת אלחוטית
RaGaPa הינה חברה אמריקנית, המתמחה בהזרקת תכנים, אפליקציות ופרסומות אל גולשים ברשת 

האלחוטית.לחברה פתרון יחודי לשילוב פרסום ישיר לגולש ברשת האלחוטית. הפתרון מאפשר להתאים באופן 
אישי לגולש את התכנים והפרסומים המועברים לו, ישירות לדפדפן בו הוא גולש. כמו כן המערכת מאפשרת 

לייצר עמודי נחיתה חכמים ואינטראקטיביים. הפתרון מיועד לקניונים, איצטדיונים, בתי קפה, בתי עסק, 
מרכולים, רשתות סופרמרקט, מתחמי אירועים ושעשועים ועוד הרוצים למקסם את שירותי ה-WIFI, אותם הם 

.EMEA בכל אזור RaGaPa מציעים לקהל לקוחותיהם. גטר מפיצה את מוצרי



פתרונות רדיו לקישור אלחוטי מנקודה לנקודה באמצעות אנטנות כיווניות
Cambium Networks הינה חברה אמריקאית מובילה בתחום מערכות רדיו אלחוטיות המיוצגת בלעדית בישראל על-ידי גטר

- מערכת לגישה אלחוטית רחבת פס, לצורך אספקת שירותי וידאו, קול ואינטרנט
- Point to Point לקישור בין אתרים

- Point to Multi-Point לקישור אתר אחד, לכמה אתרים בו-זמנית
- מוצרים מאושרים במשרד התקשורת הישראלי

- התמודדות עם מרחק רב וסביבות רועשות מבחינת הפרעות רדיו
- פתרון לחיבור פשוט, זול וקל לטווחים קצרים 

 EPMP 1000  
 CONNECTORIZED

RADIO
CPE יחידת קצה לחיבור בתדר 	 

PTP 2.4 עם חיבורGHz

 AP EPMP 1000  
 CONNECTORIZED RADIO

WITH SYNC
 	 )BASE STATION( נקודת גישה

לחיבור PMP מסונכרן בתדר 
2.4GHz

 SECTOR 90/120  
 ANTENNA FOR AP

EPMP 1000
 	 ,2.4GHz אנטנה כיוונית יעודית

 AP EPMP 100 עבור דגם
PMP לחיבור

 EPMP FORCE200 HIGH  
GAIN RADIO

CPE יחידת קצה מחוזקת 	 
לחיבור PTP בתדר 2.4GHz עם 

אנטנה מובנית

 EPMP 1000  
INTEGRATED RADIO

CPE יחידת קצה לחיבור 	 
PTP בתדר 2.4GHz עם 

אנטנה מובנית

אנטנה

34
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פתרונות אלחוט, מודמים ונתבים משולבים
מוצרי תקשורת מתקדמים לבית ולעסק מבית החברה הטיוואנית בהפצה בלעדית בישראל של חטיבת טק מקבוצת גטר. 
פתרונות אלחוט, מודמים ונתבים משולבים, נתבי אבטחה עם חיבורי VPN ואפשרות לסינון אתרים ותוכן ברישיון. מתאים 

לעסקים קטנים ובינוניים. שנתיים אחריות.

  מודמים
 	VDSL או ADSL
התקן חיצוני ללא תלות 	 
אמינות ויציבות	 

נקודות גישה אלחוטיות  
 	802.11n/ac תקן
 	POE אפשרות לחיבור
מיועד לבית או לעסק קטן	 

  נתבי אבטחה עם מודם מובנה
 	ADSL או VDSL
אפשרות לכניסת WAN נוסף	 
קווי או אלחוטי	 
סינון אתרים ותוכן בתשלום	 

מודם 
פנימי

 4G LTE 

GIGA נתבי אבטחה בחיבור  
 	WAN עד 2 כניסות
 	VOIP-אפשרות לתמיכה ב
קווי או אלחוטי	 
סינון אתרים ותוכן בתשלום	 
 	FIBER ROUTER

SMB מתגים מנוהלים  
 	POE אפשרות לחיבור
ניהול והגדרה פשוטים	 
8/24 מבואות	 

SMB נתבי אבטחה  
 	WAN עד 4 כניסות
חיבורי VPN רבים	 
סינון אתרים ותוכן בתשלום	 
אפשרות לאנטי-וירוס מובנה	 

Load 
Balance /
Failover

תקשורת נתונים ונתבים
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נקודת גישה אלחוטית  
Xclaim Xi-1 :דגם

נקודת גישה אלחוטית 2.4 או 5 ג'יגה הרץ	 
Dual Band סלקטיבי	 
 	802.11a/b/g/n תמיכה בתקן
חיבור POE, כולל אינג'קטור באריזה	 
שנתיים אחריות	 

      

  נקודת גישה אלחוטית
Xclaim Xi-2 :דגם

נקודת גישה אלחוטית 2.4 ו-5 ג'יגה הרץ	 
Dual Band סימולטני	 
 	802.11a/b/g/n תמיכה בתקן
חיבור POE, כולל אינג'קטור באריזה	 
שנתיים אחריות	 

      

AC נקודת גישה אלחוטית בתקן  
Xclaim Xi-3 :דגם

נקודת גישה אלחוטית 2.4 ו-5 ג'יגה הרץ	 
Dual Band סימולטני	 
 	802.11a/b/g/n/ac תמיכה בתקן
חיבור POE, כולל אינג'קטור באריזה	 
שנתיים אחריות	 

      

תקשורת נתונים ונתבים

נקודת גישה אלחוטית חיצונית  
Xclaim Xo-1 :דגם

נקודת גישה אלחוטית חיצונית מוקשחת	 
 	IP67 תקן הקשחה
כולל אביזר לתליה	 
חיבור POE, כולל אינג'קטור באריזה	 
שנה אחריות	 

      

נקודות גישה אלחוטיות איכותיות לשוק הביתי ולעסק הקטן 
מותאם לכמות משתמשים נמוכה )עד עשרות חיבורים בו זמנית( 	
מערכת פשוטה להקמה ותפעול  	
הגדרת מערכת באמצעות אפליקציית סמארטפון/ טאבלט 	
חברת בת של Ruckus העולמית 	
קו מוצרים מצומצם של 4 נקודות גישה כולל נקודה מוקשחת  	
כלי ענן חינמי, לניהול ובקרה של נקודות הגישה האלחוטיות  	
ממשק גרפי ודו"חות ידידותיים למשתמש 	
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סדרת מתגי ENTERPRISE  ל- ACCESS ו- BACKBONE בעלי תמיכה בפרוטוקולי תקשורת שכבה 2 
.BROCADE RUCKUS  ICX ו- 3 מבית

 INDOOR & עבור יישומי  POE עבור פתרונות הזנה למצלמות TRENDNET מבית SMB סדרת
OUTDOOR  בטווחים אופטים.

חברה אמריקאית מובילה בתחומה , קו מוצרים מגוון ועשיר לרשתות תקשורת המתאים ליישומי "עיר חכמה" 

 ICX 7150 ,7250 ,7450 ,7750 - סדרת מוצרי הרשת  
  RUCKUS מבית

 	  RUCKUS מתגי שכבה 2 ו – 3 מבית
 	IGMP , RSTP ,OSPF תמיכה בפרוטוקולי
מתאימים לחדרי בקרה ולציוד קצה 	 
 	SFP -ו POE – תמיכה ב

      

   POE , POE+ 10G/G/100Mbps מתגי פורטים  
 	SFP+SFP תמיכה במקמ"שים אופטים
 	WEB ממשקי ניהול
5,16,24,48 פורטים 	 

      

מתגי קצה תעשייתים     
 	POE -בעלי תמיכה ב
 	IP תאימות למצלמות
 	 +75C 40- ועדC -טמפרטורה מ

      

   INDOOR & OUTDOOR ממירים אופטים  
אופטיקה משולבת	 
 	SFP+ -ו SFP - תמיכה במקמ״שים
 	 +75C 40- ועדC -טמפרטורה מ

    

)KVM( קופסאות מיתוג  

תקשורת נתונים ונתבים
פתרונות ומוצרים משלימים לרשתות תקשורת
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IP מצלמות אבטחה

מצלמות אבטחה
גטר-טק מפיצת מצלמות האבטחה Mobotix בישראל. החברה הגרמנית נחשבת למובילה עולמית בטכנולוגיית 

מצלמות ה-IP וחלוצת מצלמות המגה פיקסל. Mobotix הוקמה ב-1999 ומוצריה הותקנו בפרויקטים רבים 
ויוקרתיים בישראל בעשור האחרון. קו המוצרים של החברה כולל מגוון מצלמות 6 מגה פיקסל עם עדשה בייצור 

גרמני וכן מצלמות תרמיות.
Mobotix מכוונת לתחום האינטרנט של הדברים, עם קו מוצרי סנסורים ומערכת ניהול, המאפשרת קבלת 

התראות וניטור אירועים. המצלמות כוללות אנליטיקה מובנת והצילום מבוצע בקידוד הייחודי MxPEG, המוכיח 
תעבורה נמוכה יותר, באיכות צילום גבוהה יותר.

S15 FlexMount  
180 מעלות, דיסקרטית, מפוצלת - 	 

שתי מצלמות באחד

M25 Allround  
מצלמת חוץ לסביבות קשות, 	 

ביצועים ללא פשרות

D15 DualDome  
שתי מצלמות משולבות בגוף אחד, 	 

עד 12.5 מגה פיקסל

T25 IP Video Door Station  
בקרת כניסה מאובטחת משולבת 	 

מצלמה איכותית

M15 Thermal  
עדשה תרמית לאבטחה, כוללת 	 

עדשה כפולה

M15 Allround Dual  
העיצוב הייחודי הקלאסי, שתי 	 

מצלמות באחד

Q25 Hemispheric  
 מצלמת פנים 180 מעלות, עיצוב 	 

אלגנטי ללא ברגים

D25 DomeDome  
מצלמת כיפה קלאסית, עדשות 	 

והקשחות מתחלפות

i25, c25, p25  
מצלמות פנים מעוצבות, ביצועים 	 

ללא פשרות
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AHD מצלמות אבטחה אנלוגיות

היתרונות שלנו:
מצלמות אמינות ביותר 	 
 	    2MP רזולוציה גבוהה
עדשה שחורה-  SMART IR לראייה חדה במיוחד בלילה	 
מותאמות להתקנות פנים או חוץ	 
עמידות בתנאי מזג אויר משתנים	 
ראיית לילה אור לבן/לד	 
מחירים תחרותיים	 

:2MP במעגל סגור AHD מצלמות אבטחה
מצלמות AHD 2MP - מצלמות כיפה/צינור/גלאי LED ועדשה  	 

קבועה/וריפוקל
DSP SONY, תצוגה דיגיטלית על המסך	 

מצלמות לד לייזר )אור לבן(, עדשה קבועה ועדשה וריפוקל	 
 	AHD למצלמות – DVR מערכות הקלטה
אביזרים למצלמות אבטחה – מתאמים, מחברים, בלונים ועוד	 
ציוד בדיקה והתקנה – מסכי מתקינים 3.5 אינץ' למצלמות 	 

אנלוגיות, צב"ד משולב לבדיקה וצפייה במצלמות אנלוגיות 
ומצלמות IP, מסך טאץ' 7 אינץ'

מצלמת צינור וריפוקל  
 	1/3" CMOS/AHD :מעבד
 	2MP/1.3MP :רזולוציה
	 72pcs IR LEDs :IR LED

מרחק ראיית לילה: עד 25 מטרים	 
 	2.8-12MM :עדשה
	 IP66 :IP Rating

 
 

מצלמת כיפה וריפוקל  
 	1/3" CMOS/AHD :מעבד
 	2MP/1.3MP :רזולוציה
	 36pcs IR LEDs :IR LED

מרחק ראיית לילה: עד 20 מטרים	 
 	2.8-12MM :עדשה
	 IP66 :IP Rating

 
 

מצלמת צינור עדשה קבועה  
 	1/3" CMOS/AHD :מעבד
 	2MP/1.3MP :רזולוציה
	 30pcs IR LEDs :IR LED

מרחק ראיית לילה: עד 20 מטרים	 
 	3.6MM :עדשה
	 IP66 :IP Rating

 
 

מצלמת כיפה עדשה קבועה  
 	1/3" CMOS/AHD :מעבד
 	2MP/1.3MP :רזולוציה
	 24pcs IR LEDs :IR LED

מרחק ראיית לילה: עד 15 מטרים	 
 	2.8-12MM :עדשה
	 IP66 :IP Rating

 
 

NVR מערכת הקלטה דיגיטלית
מערכות צפייה, הקלטה וניהול מצלמות אבטחה עם תמיכה באנליטיקה. מערכות DIGIEVER תומכות במגוון המצלמות 

הרב ביותר ומאפשרות שילוב יצרני מצלמות במערכת אבטחה אחת.
מערכות מ-5 עד 36 ערוצים ואפשרות להרחבה ושרשור עד 256 ערוצים בסה"כ. סדרת מערכות NVR משולבות חריצי 

.MOBOTIX מובנה(. תמיכה מלאה במצלמות NAS( דיסקים

IP מצלמות אבטחה
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IOT עיר חכמה ובטוחה

מערכת ניהול לעיר חכמה ובטוחה
GENETEC הקנדית מפתחת תוכנת ניהול מצלמות אבטחה , המאפשרת שילוב וחיבור מערכות בקרה וסנסורים למבנה, 

מתחם ועיר. המערכת ניתנת להתקנה מקומית באתר או כפתרון ענן.

GIS מערכת שליטה מבוססת

מערכת "מוקד רואה"

מרכז שליטה ובקרה

מערכת ניהול לעיר חכמה ובטוחה
חברה ספרדית, מובילת שוק בתחום ה- IOT, שמוצריה מופצים ע"י גטר, מציגה מגוון  מערכות סנסורים לערים 

חכמות, מפעלים ומבנים.
מערכת ה- PLUG & SENSE מאפשרת חיבור של עד 6 סנסורים במכשיר אחד, מתוך סדרה של חיישנים נתמכים. 

המערכות מתקשרות ב- Wi-Fi ב- 4G או בפרוטוקולי IOT נוספים.
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IP טלפוניית

מרכזיית טלפונייה משולבת   
G-124  :דגם

תומכת עד 4 קווי טלפון אנלוגיים מכל מפעיל פנים ארצי	 
 	VoIP עד 4 קווי
מעבד עצמאי חזק	 
echo cancellation בחומרה 	 
ממשק משתמש פשוט וקל 	 
מגוון פונקציות נוספות כגון מערכת IVR מתקדמת	 
שליחת הודעות קוליות לדואר אלקטרוני 	 
קבלת פקס לשלוחה ושליחתה לדואר אלקטרוני	 
הקלטת שיחות	 

 PRI מרכזיית  
G-320  :דגם

תומכת בציר PPI מכל מפעיל פנים ארצי	 
 	VoIP  עד 30 קווי
מעבד עצמאי חזק	 
echo cancellation בחומרה 	 
ממשק משתמש פשוט וקל 	 
מגוון פונקציות נוספות כגון מערכת IVR מתקדמת	 
שליחת הודעות קוליות לדואר אלקטרוני 	 
קבלת פקס לשלוחה ושליחתה לדואר אלקטרוני	 
הקלטת שיחות 	 

Gateway מערכות   IP טלפוני כרטיסי ממשק    
דיגיטליים ואנאלוגיים 

טלפוניית IP בקוד פתוח
החברה המובילה בעולם בטלפוניית IP בקוד פתוח, מפתחת Asterisk, הקוד הפתוח הנפוץ 

ביותר לשימוש לפיתוח תוכנות בתחום הטלפונייה.

פתרונות טלפוניה
חברה קנדית המתמחה בפתרונות טלפונייה וטלפוניית IP לארגונים קטנים ובינוניים.

info@getter.co.il :להזמנות בטל': 03-5761660  מייל
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ספקי כח  
 	12V ,1A-5A ספקי כח AC/DC
AC/AC ספקי 9V ,1A ומעלה	 
 ספקים ב- 5A כוללים כבל קומקום 	 

המתאים לתקן הישראלי
 הספקים מאושרים ע"י מכון התקנים 	 

וע"י בזק.

אביזרי תקשורת מחשבים  
 	 CAT5E ,CAT6 -פאטצ' פאנלים ומילואות

,CAT7
 	CAT5E ,CAT6 ,CAT7 -קיסטונים
מגשרים	 

ציוד בדיקה  
ציוד בדיקה לטלפוניה ולויין	 
ציוד בדיקה למצלמות אנלוגיות 	 

IP ומצלמות

מוצרי תקשורת נוספים

כבלי RF וכבלים אופטיים  
 	 RF כבלים וציודי תקשורת בתדרי רדיו

)HOT&YES מאושרים ע"י(
כבלים 75 אום, מגשרים, כלי עבודה 	 

ומחברים, ציוד אקטיבי ופסיבי
 	  SM, MM, – כבלים אופטיים מכל הסוגים

OM3, OM4, FIG8  ועוד

ציוד תקשורת מחשבים   
וטלפוניה

כבלים וציודי תקשורת מחשבים 	 
וטלפוניה )מאושרים ע"י בזק(

CAT5E, CAT6, CAT7, CAT7A עם אישורי 	 
DELTA מעבדה בלתי תלויה

כבלי פיקוד, ספקי כוח, ארונות 	 
תקשורת, גובים

IPTV  
פתרונות IPTV לכלל האוכלוסייה 	 

בישראל: ערבים, רוסים, צרפתים ועוד
מקליטי IPTV חכמים	 
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info@getter.co.il :להזמנות בטל': 03-5761660  מייל

טלפון אלחוטי דיגיטאלי DECT עם 1-3 שלוחות   
דגם: AG61000 בודד / AG2000 זוגי/ AG3000 שלישייה

 	GAP תומך בתכונת
מסך תצוגה מואר בצבע כחול	 
רשום 5 שלוחות אלחוטיות נוספות	 
שיחה מזוהה* 	 
חיוג מקדים / חיוג חוזר	 
ספר טלפונים עם 20 רשומות	 
נעילת מקשים ואינטרקום	 
בקרה על עוצמת הצלצול	 
זיהוי ל 20 שיחות אחרונות מזוהות	 
צפייה ב-10 שיחות אחרונות שנכנסו ו-5 שיחות אחרונות שחויגו	 

* באישור חברת התקשורת

 DECT טלפון אלחוטי דיגיטאלי  
Big 100 :דגם

 	GAP תומך בתכונת
מסך גדול ומוארולחצנים גדולים	 
שיחה מזוהה גם בממתינה*	 
דיבורית איכותית	 
סוגי צלצול וספר טלפונים	 
אפשרות שמירת שיחות נכנסות מזוהות	 
אפשרות שמירת שיחות אחרונות שחוייגו	 
שיחת ועידה בת 3 משתתפים	 
נעילת מקשים, השתק ושעון מעורר	 

* באישור חברת התקשורת

לחצנים
 גדולים

טלפונים אלחוטיים

טלפונים שולחניים

טלפון שולחני מעוצב  
AG550 :דגם

מסך תצוגה גדול במיוחד	 
דיבורית איכותית ושיחה מזוהה	 
חיוג חוזר למספר האחרון שחוייג	 
חיוג חוזר	 
מוסיקה בהמתנה	 
3 זיכרונות ישירים	 
קיים ב-2 צבעים: שחור- אדום , לבן - שחור	 

טלפון שולחני פרטי   
TA880 :דגם

שיחה מזוהה גם בממתינה *	 
מעטפית להודעות בתא הקולי* 	 
תאורת מסך כחולה 	 
דיבורית איכותית, חיוג חוזר ונודניק	 
צפייה ב-170 שיחות נכנסות מזוהות 	 
ספר טלפונים עם 99 שמות )באנגלית( 	 
תמיכה ב-8 שפות 	 

* באישור חברת התקשורת

טלפון סנדביץ’ נוח לשימוש   
 ולתלייה 

S1000 :דגם
נורית צלצול	 
לחצנים גדולים	 
כיוון עוצמת צלצול	 
חיוג חוזר למספר אחרון	 
ניתן לתלייה על קיר	 

טלפון שולחני פרטי   
AG300 :דגם

מסך תצוגה מואר ודיבורית איכותית	 
10 זיכרונות ישירים ו-10 זיכרונות נוספים	 
אפשרות בחירה של סוגי צלצול	 
זמן איתות 100/300/600/900	 
חיוג חוזר ואפשרות לחיוג מקדים	 
בקרה על עוצמת התאורה 	 
כיוון עוצמת השמע ברמקול ובאוזניה	 
איתות ולחצן השתק	 
נורית הבהוב לשיחות נכנסות והודעות 	 
שיחה מזוהה	 
זיכרון וספר טלפונים ל- 40 רשומות	 

טלפון שולחני פרטי   
AG 348 :דגם

שיחה מזוהה *	 
תאורת מסך כחולה ומחשבון	 
דיבורית ובקרת צילצול	 
צפייה בשיחות נכנסות מזוהות	 
צפייה בשיחות אחרונות שחייגו	 
חיוג חוזר, השהייה ואיתות	 

* באישור חברת התקשורת

טלפון שולחני מתקדם   
למבוגרים

Care40 :דגם
6 זיכרונות ישירים עם תמונות מוגדלות 	 

ו-10 זיכרונות נוספים
כיוון עוצמת השמע לרמה גבוהה במיוחד	 
התאמה למכשירי שמיעה	 
נורית הבהוב גדולה לשיחות נכנסות	 
לחצנים גדולים במיוחד	 
לחצני איתות וחיוג חוזר	 


