Lydis b.v. dé IP communicatie specialist; dé nieuwe Telecom Distributeur

Wordt deze mail niet correct weergeven?
Klik hier voor de webversie.

Yealink W52P
Business HD IP
DECT Phone
De Yealink W52P is een SIP IP
DECT oplossing met max. 4
gelijktijdige spraakkanalen en

Lydis B.V.

waarop tot max. 5 handsets aan te
melden zijn. De basis beschikt
standaard over voeding via PoE,
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maar een voedings adapter wordt
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meegeleverd. De handset Yealink W52P handset beschikt over een
1.8” kleurendisplay waarmee de bediening erg eenvoudig wordt
gemaakt. Daarnaast zijn drieweg conferentie, intern bellen,
doorverbinden en doorschakelen standaard functies die
ondersteunt worden.
Per oktober as. zal er ook een repeater beschikbaar zijn om de het
dekkingsgebied verder te vergroten tot max. 6 repeaters per
Yealink W52P en max. 2 gelijktijdige spraakkanalen per repeater.
De Yealink W52P is zoals u gewend bent van de andere Yealink
producten, compatible o.a. met 3CX, Asterisk en Broadsoft.
Klik voor de uitgebreide datasheet hier

Fabrikanten
Producten van de volgende
fabrikanten heeft Lydis in
haar portfolio:

Lydis heeft voor Yealink in de BeNeLux de status
van "Gold" Distributor. Deze status is bereikt door
de speciale diepgaande relatie en is zeer
belangrijk in ondersteuning en projecten.

2N
Allnet
Caretech
Patton
Spectralink
Yealink

Yealink W52P

Profiteer nu van de
introductie aanbieding.

- HD audio
- 1.8” kleurendisplay
- Max. 4 gelijktijdige

Yealink W52P:
€ 79,25 excl. BTW

gesprekken

www.lydis.nl

- Max. 5 handsets

De website van lydis is

- 5 VoIP accounts

actueel en live, incl. een
webshop waarmee u toegang
heeft tot de product- en
prijsinformatie.
Toegang tot de webshop?
Stuur een mail naar
info@lydis.nl voor uw

- Tot max. 6 repeaters
- PoE, Class 1
- 10 uur gesprekstijd
- Telefoonboek 500 ingaven
in de basis

Yealink W52P handset:
€ 52,50 excl. BTW

De Yealink W52P en de

inloggegevens of registreer u

Yealink W52P handset zijn bij

direct via onze website.

Lydis uit voorraad leverbaar.

Deze actie is geldig t/m 12
september 2013.

Klik hier om de introductie
aanbieding te bestellen

Wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met Lydis via +31 (0)36 20 20 120 en/of info@lydis.nl of
bezoek onze website www.lydis.nl
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