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

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

Yealink SIP-T4x serie
Exclusieve distributie
Lydis heeft de exclusieve distributie in de BeNeLux voor de
Yealink SIP-T4x serie. Naast de onlangs geïntroduceerde Yealink

Lydis B.V.

SIP-T46G willen wij u middels deze Update kennis laten maken
met een nieuw toestel in de Yealink SIP-T4x serie, het

Antennestraat 33

best geprijsde Gigabit toestel in de markt: Yealink SIP-T42G.

1322 AH ALMERE
Yealink SIP-T42G:
T +31 (0)36 20 20 120
F +31 (0)36 20 20 129
E info@lydis.nl
W www.lydis.nl

• Ultra elegant design
• Dual gigabit ethernet
poort
• 2.7” grafisch LCD
display
• Max. 3 SIP accounts
• Certificering voor o.a.
3CX, Asterisk en Broadsoft

Naast de Yealink SIP-T46G en Yealink SIP-T42G, verwachten we
medio oktober nog een toestel uit de Yealink T4x serie te
introduceren: de Yealink SIP-T41P. Dit IP toestel is vergelijkbaar
met de Yealink SIP-T42G, echter met een dual 10/100 ethernet
poort in plaats van een dual gigabit (10/100/1000) ethernet poort.
Uiteraard zullen wij u informeren via het Lydis Update als de

Fabrikanten

Yealink SIP-T41P uit voorraad leverbaar is.

Producten van de volgende

De Yealink SIP-T4x serie wordt uitgeleverd zonder

fabrikanten heeft Lydis in
haar portfolio.

voedingsadapter en wandhouder. Indien nodig, zullen deze extra
moeten worden besteld.

2N
Allnet

Klik voor de uitgebreide datasheet hier

Caretech
Patton
Spectralink
Yealink
Yeastar
Met deze fabrikanten levert
Lydis als Value Add

Accessoires
Yealink

Distributor een compleet
assortiment
IP-communicatie

Hieronder vindt u een overzicht

oplossingen.

van Yealink, incl. actuele

van de nieuwe accessoires

verkoopprijzen:

Voor de actuele
verkoopprijslijst van
Yealink klikt u hier.

Met vriendelijke groet,
Lydis B.V.
Cor Heide

Yealink repeater
Verkoop prijs: € 139,00

In prijs verlaagd: Yealink
SIP-T20P en Yealink SIPT22P.

Yealink bluetooth dongle
Verkoop prijs: € 29,00

Yealink SIP-T20P
Verkoopprijs: € 69,00

Voedingsadapter T4x-serie:
Verkoop prijs: € 10,00

Yealink SIP-T22P
Verkoopprijs: € 87,00

Wandhouder T4x-serie:
Verkoop prijs: € 7,50

modules: EXP38, EXP39

Om u kennis te laten maken
met de Yealink SIP-T4x
serie, hebben wij voor u

Scherp geprijsde expansie

De genoemde prijzen zijn

en EXP40.

exclusief BTW.

volgende introductie

Yealink EXP38

aanbieding:

Verkoopprijs: € 69,00

1x Yealink SIP-T42G
1x Yealink SIP-T46G
Normale inkoopprijs:
€ 250,12
Introductie aanbieding:
€ 225,00
Deze introductiekorting is
geldig t/m 30 september
2013.
De genoemde prijzen zijn
exclusief BTW.

Evenementen
Lydis zal deelnemen aan de

Verkoopprijs: € 89,00

volgende evenementen om
haar producten aan u te laten

Yealink EXP40

zien. Kom gerust langs voor

Verkoopprijs: € 99,00

meer informatie en/of een
persoonlijk gesprek.

Voor uw inkoopprijzen kunt
u contact opnemen met

RoutIT Vision,
17-19 september 2013

Telecom Time,
20-21 november 2013

Klik hier om de introductie
aanbieding te bestellen

Yealink EXP39

Houd ook onze evenementen

Lydis.

pagina in de gaten voor meer
informatie.

www.lydis.nl

Lydis, dé Yealink Gold
Distributor voor de

De website van lydis is

BeNeLux

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
inloggegevens of registreer u
direct via onze website

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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