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

Vi har følgende produkt til salgs:

Polycom KIRK Wireless Server 300 og
Polycom KIRK2010 Trådløs analog DECT-apparat, pent brukt

 500,- inkl mva ID: 22844 Stk. 1  

Beskrivelse:

https://www.movement.as
https://www.movement.as/hvitevarer-elektronikk-og-data/telefoni-og-gps/andre-telefoner/polycom-kirk-wireless-server-300-og-polycom-kirk2010-tradlos-analog-dect-apparat-pent-brukt-22844.html


Max. no. of KIRK Repeaters: 6

---

Egenskaper Telefon KIRK 2010::

• Black & white LCD screen (3 lines of

text/icons)

• 3 cell AAA-NiMH battery

• CLIP (10 caller-ID presentations)*

• Call duration timer

• Internal/External ring pattern

• Volume control

• Telephone book with room for 40 names

and numbers

• Silent mode (mutes all sounds)

• Call list of incoming/missed/received

(last 10 entries)

• Redial: 10 entries

• Setting of handset and loudspeaker

volume

• 10 polyphonic ringtones

• Key tones

• Headset jack

• Key lock

• Any key answer

• R-key for transfer

• Low battery warning

• Silent Charging

• Loud speaking/Handsfree

• Automatic gain control

• Operating temperature: 0 - 40 °C

---

Prisen er for server og telefon, inklusiv mva.

Dette medfølger:

1 stk Polycom KIRK Wireless Server 300

1 stk Polycom KIRK2010 Trådløs analog DECT-telefon med base, pent brukt

Produsent: Polycom

Egenskaper Wireless Server 300:

The KIRK Wireless Server 300 is a

control unit acting as a SIP integration

unit to the SIP IP-PBX. Also, it controls

and handles all other infrastructure

elements

Max. no. of simultaneous calls: 4

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: 45348076

Sist endret: 2020-04-14 09:53:19
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