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Jiný způsob komunikace
Telefony Alcatel-Lucent SÉRIE 9 přinášejí novou úroveň kvality zvuku, designu, produktivity komunikace a péče o zákazníky. Tato 
pokročilá řada přináší oceněnou kvalitu komunikačních serverů Alcatel-Lucent OmniPCX — s jejich spektrem pokročilých funkcí — 
s ještě snadnější dostupností.

+ VYNIKAJÍCÍ ZVUK 

Telefony Alcatel-Lucent SÉRIE 9 nabízejí nejlepší 
kvalitu zvuku. Jejich terminály mají hlasitý hands-
free telefon, včetně potlačení akustické ozvěny 
a přinášejí novou úroveň komfortu poslechu.

+ FUTURISTICKÝ DESIGN A OPTIMALIZOVANÁ 
ERGONOMIE

Jejich elegantní a velmi moderní design, dostupný 
v šedé barvě urban gray, je neodolatelný. Tyto 
telefony nejenže dobře vypadají — jsou rovněž 
navrženy pro nejjednodušší a nejintuitivnější 
přístup k velkému množství funkcí.

+ INTUITIVNÍ A POHODLNÉ OVLÁDÁNÍ

Používání funkcí softwarových tlačítek telefonů 
Alcatel-Lucent SÉRIE 9 už nemůže být snadnější, 
protože se tato tlačítka automaticky mění 
podle kontextu volání a jsou jasně zobrazeny 
na obrazovce. Intuitivní ikony činí používání 
inteligentních funkcí systému stejně snadným, jako 
napočítání do 3, zatímco vysoké rozlišení telefonů 
a nastavitelné grafické obrazovky zvyšují komfort 
používání.



ALCATEL-LUCENT SÉRIE 9 – JINÝ ZPŮSOB KOMUNIKACE
BROŽURA ALCATEL-LUCENT

3

Ještě bohatší funkce
STOLNÍ TELEFONY ALCATEL-LUCENT SÉRIE 9 NABÍZEJÍ VELKÉ MNOŽSTVÍ FUNKCÍ NAVRŽENÝCH 
PRO ZLEPŠENÍ VAŠÍ OBCHODNÍ KOMUNIKACE:

EXCELENTNÍ ZVUK

Tato řada byla navržena pro 
bezproblémovou a čistou komunikaci, 
bez ohledu na zdroj zvuku. Umožňuje 
plynulý automatický přenos z náhlavní 
soupravy do handsfree pro skupinový 
poslech, aniž by bylo nutno vyjmout 
telefon z jeho kolébky.
Digitální telefony Alcatel-Lucent 4029 
a 4039 disponují vestavěným portem pro 
připojení náhlavní soupravy, přídavného 
reproduktoru nebo telekonferenčního 
systému.

NAVIGÁTOR

Funkce telefonního navigátoru zajišťuje 
uživatelsky přívětivější zobrazení tím, že 
umožňuje přetáčení nahoru v až čtyřech 
směrech.
Navigátor, společně s kontextovými 
softwarovými tlačítky, zajišťuje snadný 
přístup k četným funkcím systému 
Alcatel-Lucent.

VÍCE SPECIALIZOVANÝCH FUNKČNÍCH 
TLAČÍTEK

Stisknutím tlačítka můžete získat přímý 
přístup k vaší poštovní schránce nebo 
adresáři, můžete jednoduše opakovat 
volbu nebo požádat terminál o pomoc. 
Funkce pro ovládání zvuku (ovládání 
hlasitosti reproduktoru, ovládání 
hlasitosti hands-free, ztlumení zvuku 
apod.) jsou odděleny od funkčních 
tlačítek systému pro usnadnění 
jednoduchého a jasného ovládání zvuku 
uživatelem.

DISPLEJ

Telefony Alcatel-Lucent SÉRIE 9 nabízejí 
bohaté obrazové informace na velkých 
nastavitelných displejích. Jsou nabízeny 
v rozsahu od jednořádkové obrazovky 
s 20 znaky až po nastavitelný grafický 
displej se čtyřmi úrovněmi šedé.

INTUITIVNÍ IKONY A SOFTWAROVÁ 
TLAČÍTKA

Určení stavu hovoru je díky snadno 
srozumitelným ikonám velmi jednoduché.
Dynamická softwarová tlačítka 
telefonu se mění podle kontextu 
volání a v aktivním režimu komunikace 
zobrazují funkce pro ovládání hovoru. 
Díky tomu máte ve správný čas po ruce 
vždy správnou funkci.
K dispozici jsou i další programovatelná 
tlačítka pro použití dle přání zákazníka.

ABECEDNÍ KLÁVESNICE

Digitální telefony Alcatel-Lucent 4029 
a 4039 jsou vybaveny vestavěnou 
abecední klávesnicí, specialitou 
společnosti Alcatel-Lucent, která 
zajišťuje snadný přístup k funkci „volání 
podle jména“ prostřednictvím adresáře 
společnosti a přístup ke službám zpráv.

STOJAN S NÁKLONEM 60 STUPŇŮ

Všechny terminály jsou vybaveny 
volitelným stojanem s náklonem 60 
stupňů pro minimalizaci potřebného 
místa na pracovním stole a optimalizaci 
úhlu zobrazení pro pohodlné prohlížení.
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Ještě otevřenější a flexibilnější
UŠETŘETE PŘI INSTALACI NOVÝCH ZAŘÍZENÍ NA NÁKLADECH ZA KABELÁŽ

Telefony Alcatel-Lucent SÉRIE 9 nabízejí prostřednictvím modulů rozhraní Alcatel-
Lucent rozšířenou flexibilitu a otevřenost. Připojují stolní telefon ke komunikační lince 
a poskytují flexibilitu a prostor pro integraci funkcí telefonu do aplikací ve vašem PC, 
připojení dalších periferních zařízení nebo připojení až tří telefonů Alcatel-Lucent 
k jedné kabeláži.

TŘI MODULY ROZHRANÍ:

+ Modul analogového rozhraní pro připojení analogového 
zařízení (fax, ...)

+ Modul rozhraní S0 pro připojení zařízení SO a využívání výhod 
ISDN

+ Modul rozhraní V24/CTI pro připojení zařízení CTI nebo V24 
(Braillova konzola, tiskárna, pc, ...)*

VŠECHNY TYTO MODULY PODPORUJÍ TELEFONY ALCATEL-LUCENT SÉRIE 9  
I TELEFONY REFLEXES. LZE JE PŘIPEVNIT NA STĚNU.

+ U digitálního telefonu Alcatel-Lucent 4019 platí, že malé je krásné

Tento kompaktní model nabízí všechny nezbytné funkce pro pokročilé telefonování bez zbytečností. Tyto telefony disponují 
jednořádkovým displejem s 20 znaky; obousměrným navigátorem pro uživatelsky přívětivé přetáčení údajů; přímým přístupem do 
adresáře a poštovní schránky firmy; externím reproduktorem a 6 programovatelnými tlačítky.

Plně nastavitelný displej pro jasný 
a pohodlný pozorovací úhel, ať už se 
díváte odkudkoli.
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Terminály s velkým množstvím 
funkcí

SÉRIE 9 4039 4029 4019

Displej Nastavitelný grafický 
displej

Nastavitelný grafický 
displej

Nastavitelný grafický 
displej

Rozlišení 100 × 160 pixelů 64 × 128 pixelů 20 znaků

Rozměry 78 × 51 mm 70 × 38 mm 75 × 12 mm

Barva 4 úrovně šedé černobílá černobílá

TLAČÍTKA

Kontextová tlačítka 2 × 5 kontextových tlačítek 2 × 3 kontextová tlačítka –

Programovatelná tlačítka

Až 70 softwarových 
tlačítek*

Až 40 softwarových 
tlačítek**

2 osobní tlačítka/LED

Až 70 softwarových 
tlačítek*

Až 40 softwarových 
tlačítek**

2 osobní tlačítka/LED

6 tlačítek s LED
–
–

Navigátor 4 směry 4 směry 2 směry

Tlačítka potvrzení (OK) 
a ukončení ■ ■ ■
Tlačítko zpráv + LED ■ ■ ■
Tlačítko ukončení ■ ■ ■
Tlačítko opětovného 
vytáčení ■ ■ ■
Tlačítko nápovědy ■ ■ ■
LED alarm (2 barvy) ■ ■ –

Hands-free tlačítko s LED ■ ■ ■
DALŠÍ CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

Hands-free režim ■ ■ –

Externí reproduktor ■ ■ ■
Tlačítka hlasitosti +/- ■ ■ ■
Tlačítko ztlumení zvuku 
s LED ■ ■ ■
Telefon Comfort Comfort Standard

Specifický 3,5mm 
konektor náhlavní 
soupravy

■ ■ –

Abecední klávesnice ■ ■ –

Jmenné vytáčení ■ ■ ■**

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sada pro montáž na stěnu volitelně volitelně volitelně

Stojan s náklonem 60° volitelně volitelně volitelně

Doplňkové tlačítkové 
moduly

až 50 tlačítek*
až 120 tlačítek**

až 50 tlačítek*
až 120 tlačítek**

–
–

Inteligentní zobrazovací 
modul Max. 3 moduly Max. 3 moduly –

HMOTNOST 1020 g 1015 g 790 g

ROZMĚRY (D × H × V)

Pouze telefon 240 × 180 × 133 mm 240 × 175 × 133 mm 240 × 175 × 133 mm

Montáž na stěnu 240 × 100 × 208 mm 240 × 100 × 203 mm 220 × 100 × 203 mm

*u Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise **u Alcatel-Lucent OmniPCX Office

ROZŠIŘTE MOŽNOSTI VAŠEHO 
TELEFONU POMOCÍ PŘÍDAVNÝCH 
MODULŮ

Podpořte růst vaší firmy telefony  
SÉRIE 9. Přidejte další funkce a tlačítka 
přímé volby. Letmo se můžete podívat, 
zda jsou linky vašich kolegů obsazené. 
Vyberte si ze tří modulů počet tlačítek, 
které potřebujete:

+ 10 přídavných tlačítek.

+ Nově navržený inteligentní 
zobrazovací modul s 14 přídavnými 
tlačítky přímého přístupu a velký 
LCD displej, umožňující rychlou 
a snadnou „bezpapírovou“ identifikaci 
přidružených tlačítek.

+ 40 tlačítek navíc promění váš 
telefon v telefonní ústřednu s přímým 
přístupem ke všem interním klapkám 
a zobrazením jejich aktuálního stavu 
(obsazeno, volná apod.)

S ŠIROKOU ŠKÁLOU 
NÁHLAVNÍCH SOUPRAV …

Monofonní Stereofonní
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Telefony
Objevte IP ekvivalent telefonů  
Alcatel-Lucent Série 9.

Mnohem 
mnohem více, 
než pouhý 
telefon! ALCATEL-LUCENT
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