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

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

Yealink SIP-T19P
Best geprijsde SIP toestel
De Yealink SIP-T19P is het best geprijsde IP toestel van Yealink.
Het is een entry level IP toestel dat functionaliteiten biedt die
normaal gesproken bij meer geavanceerde IP toestellen terug te
vinden zijn.

Lydis B.V.
Antennestraat 33

Om u (nog) beter kennis te laten maken met de Yealink SIP-T19P
is er nu een tijdelijke ACTIE inkoopprijs.

1322 AH ALMERE
De Yealink SIP-T19P is uitermate geschikt voor de klein zakelijke
T +31 (0)36 20 20 120

markt, waarbij eenvoud de belangrijkste wens is van de gebruiker.

F +31 (0)36 20 20 129
E info@lydis.nl

in spreek- en trainingsruimtes, kantines/restaurants,

W www.lydis.nl

klaslokalen, etc.

Daarnaast is de Yealink SIP-T19P zeer geschikt om te plaatsen

Verkoopprijs: € 49,95
ACTIE inkoopprijs: € 34,00

Features:
Fabrikanten

Yealink SIP-T19P:

Producten van de volgende
fabrikanten heeft Lydis in
haar portfolio.

• 132 x 64-pixel grafisch
LCD

2N

• 1 VoIP account

Allnet

• Dual 10/100 Mbit

Caretech
Panasonic
Patton

Ethernet poort

• Full duplex handsfree

Spectralink
Yealink

• Headset en

Yeastar

• Certificering voor o.a.

wandmontage

3CX, Asterisk en
Met deze fabrikanten levert
Lydis als Value Add
Distributor een compleet
assortiment
IP-communicatie
oplossingen.
Met vriendelijke groet,

Broadsoft
De Yealink SIP-T19P wordt

Distributor voor de

uitgeleverd zonder

BeNeLux

voedingsadapter. Indien
nodig, kan deze separaat

Deze status is bereikt door

worden besteld.

de speciale diepgaande
relatie en is zeer belangrijk

Lydis B.V.
Cor Heide

Lydis, dé Yealink Gold

Voor de datasheet van de

in ondersteuning en

Yealink SIP-T19P, klik hier

projecten.

Lydis heeft in de Yealink
toestellen eigen software,

Interoperabiliteit

welke is gebaseerd op de
internationale software.
Echter u profiteert extra

Om u kennis te laten maken
met de Yealink SIP-T19P,
hebben wij voor u een
introductie aanbieding:
1x Yealink SIP-T19P (per

De Yealink SIP-T19P beschikt

van o.a. Nederlandse

over dezelfde SIP-stack en

displayteksten, TR069 en

provisioning methode als de

SNMP.

overige producten in het Yealink
portfolio.

Tevens is er voor

Dit garandeert de certificering op

providers de mogelijkheid

platformen zoals bijv. Broadsoft,

om gebruik te maken van

3CX, Asterisk en PortaOne.

een Provider code (‘zero

Partner)

touch approach’) t.b.v.
eenvoudige installatie.

Normale inkoopprijs:
€ 36,96 p/st.
Introductie aanbieding:
€ 34,00 p/st.
Deze ACTIE is geldig t/m 28
februari 2014.
De genoemde prijzen zijn
exclusief BTW.
Klik hier om de introductie

Op dit moment wordt de officiële

aanbieding te bestellen

certificering van de Yealink SIP-

T19P bij verschillende providers
afgerond.
De Yealink SIP-T19P zal dan,
naast de andere toestellen uit
het Yealink
portfolio, gecertificeerd zijn door
o.a., NLTM, RoutIT, GnTel,

www.lydis.nl

DeanConnect, Voipro, Ziggo

De website van lydis is

Zakelijk, Interconnect.

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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