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Product Release - Juli 2017

Beste Gijsbert,
In deze Lydis Update introduceren wij de nieuwe T4S-Serie van Yealink.
De Yealink T4S-Serie is voorzien van de Lydis versie V81 firmware.
Yealink heeft daarin samen met en voor Lydis vele nieuwe functies en uitbreidingen aan de
firmware toegevoegd.
De nieuwe Yealink T4S toestellen beschikken onder andere over een nieuwe en krachtige
chipset, de mogelijkheid om met één template alle toestellen te provisionen en nog veel meer.
De firmware versie V81, welke in de Yealink T4S-Serie standaard al gebruikt wordt, heeft Lydis
kortgeleden ook geintroduceerd voor de huidige Yealink T4-Serie.
De nieuwe T4S-Serie bestaat uit de volgende toestellen:
T41S vervangt de T41P
T42S vervangt de T42G
T46S vervangt de T46G
T48S vervangt de T48G
De gehele Yealink T4S-Serie is bij Lydis uit voorraad leverbaar en te bestellen onder andere via
onze webshop. Eind 2017 zal de Yealink T4S-Serie de huidige Yealink T4-Serie geheel
overnemen.
Informeer bij uw provider over de exacte datum waarop de Yealink T4S- Serie ondersteunt zal
worden.
Verderop in deze nieuwsbrief vind je meer informatie over de nieuwe functies, een product
update en nog veel meer. Lees snel verder.
Aarzel niet en bestel de toestellen vandaag nog met 5% introductie korting,
geldig t/m 30 augustus 2017!
Met vriendelijke groet,
Cor Heide

Wat is er nieuw aan de T4S-Serie?
Alle toestellen van de Yealink T4S-Serie zijn voorzien van een USB-poort,
geschikt voor het aansluiten van verschillende USB-dongles.
Hiermee is een ruime keuze aan mogelijkheden voor gebruik met de Yealink
T4S-Serie.

Opus is een volledig open en zeer veelzijdig audio codec. Het is
ontworpen voor interactieve, realtimeapplicaties op het internet.
Opus heeft een hoge spraakkwaliteit bij een lage bandbreedte.

Eén van de mogelijkheden met de USB poort van de Yealink T4S toestellen is het
lokaal opnemen van het gesprek. Met een standaard USB-Stick is deze
mogelijkheid op alle Yealink T4S modellen beschikbaar.
Alle hoorns van de Yealink T4S-Serie zijn standaard voorzien van de H.A.C.
functionaliteit.
De H.A.C. functionaliteit zorgt ervoor dat gebruikers met een
gehoorapparaat, probleemloos gebruik kunnen maken van de Yealink T4S
toestellen.
De hoorns bieden daarnaast de HD Audio gesprekskwaliteit.
Een andere mogelijkheid met de USB poort van de Yealink T4S toestellen is
het aansluiten van een Bluetooth Dongle (Yealink BT40 USB Dongle).
Hiermee kunnen eenvoudig Bluetooth headsets gekoppeld worden met alle
Yealink T4S modellen.

Door gebruik te maken van een andere USB mogelijkheid, aansluiten van
de WiFi dongle (Yealink WF40 USB WiFi dongle) kun je de Yealink T4S
toestellen eenvoudig aansluiten op een draadloos WiFi netwerk.

Voor meer informatie over de T4S-Serie bekijk de uitgebreide datasheet

Bestel nu de Yealink T4S serie met 5% extra inkoop voordeel via de
bestelbutton. Deze aanbieding is geldig t/m 30 augustus 2017.

Verdere updates...
De nieuwe Yealink SIP-T27G
Hierbij introduceren wij de Yealink SIP-T27G.
De Yealink SIP-T27G is de opvolger van de
Yealink SIP-T27P en beschikt over dezelfde
functies.
Als extra beschikt de Yealink SIP-T27G over
twee Gigabyte Ethernet poorten.
De Yealink SIP-T27P is niet meer beschikbaar in
het assortiment van Yealink.
De Yealink SIP-T27G heeft dezelfde verkoopprijs
als de Yealink SIP-T27P.
Het toestel is vanaf heden beschikbaar en te
bestellen in onze webshop via onderstaande
bestelbutton.

Wist je dat?
Dat er een DECT dongle wordt
geintroduceerd in Q4 voor de T4S-Serie.
Meer info volgt...
MEER YEALINK ACCESSOIRES

Het portfolio van Yealink eind 2017 en begin
2018 verder uitgebreid gaat worden met een
aantal nieuwe toestellen.
Zo zal de nieuwe Yealink T5-Serie en
nieuwe Conferentie modellen.
Volg onze update om op de hoogte te blijven
van de nieuwe Yealink producten.
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Eenvoudig informatie
raadplegen, bestellen en/of
contact opnemen?
Download de Lydis app
voor iOS of Android.
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Met deze fabrikanten levert Lydis als
Value Added Distributor een
compleet assortiment IP-communicatie
oplossingen.
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