
 
Brukte kontormøbler og teknisk utstyr.
Regnbueveien 9 - Fornebu, 1405 LANGHUS. Telefon: 22151500

Vi har følgende produkt til salgs:

Mitel 5324 IP Phone IP-telefon
bordapparat, pent brukt

 500,- inkl mva ID: 30185 Stk. 10  

Beskrivelse:

https://www.movement.as
https://www.movement.as/hvitevarer-elektronikk-og-data/telefoni-og-gps/andre-telefoner/mitel-5324-ip-phone-ip-telefon-bordapparat-pent-brukt-30185.html


Mitel Gigabit Ethernet Stand and MiVoice 5610 DECT Stand support

Designed for power conservation: reduces power consumption for overall energy savings

Apparatet er beregnet for sentral.

Prisen er pr stk, inklusiv mva.

Telefonapparat fra Mitel

Produsent: Mitel

Modell: 5324 IP Phone

Egenskaper:

Features of the MiVoice 5324 IP Phone include:

Two-line by 20-character white, backlit graphics display with contrast control and auto-dimming

24 programmable multi-function keys with dual-color LED indicators (for speed dialing, line appearances,

feature access)

Eight function keys: hold, menu, message, speaker, mute, transfer / conference, redial, cancel

Browser-based desktop user tool programming for easy access to telephone system features

Handsfree speakerphone operation (full duplex)

Conference call setup

Automatic call distribution (ACD) agent support

Mitel Teleworker Solution support

Generell info:

Prisen er å forstå pr stk inklusiv mva, om ikke annet er oppgitt i annonseteksten.
---
Henting må avtales på telefon 22 15 15 00, henting kun etter avtale.
Adresse: Regnbueveien 9, 1405 Langhus, evt sending må avtales særskilt.
Betaling med norske bankkort, Visa og MasterCard, samt kontant.
Vi har også mye annet flott og rimelig møblement til kontoret, samt annet utstyr tilgjengelig.
NB! Kjøper oppfordres til å sette seg inn i våre salgsvilkår som omfatter begrenset angrerett på
bruktkjøp.
---
Se våre andre annonser, eller ta kontakt for visning, eller spesielle behov! Vi har store mengder
forskjellige pent brukte kontormøbler til salgs.
Besøk gjerne vårt showroom på Langhus ved Oslo, med et godt utvalg nye og brukte kontormøbler og
kontorinnredning ellers. Vi har også store mengder annet utstyr til næring på lager for umiddelbar
levering.

Produsent: 

Ny eller Brukt: Brukt

Adresse: Regnbueveien 9 1405

Referanse: 90952414
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