
PRODUKTINFORMATIEAttendant Console met 32 knoppen voor de SPA962 IP-telefoon

Gemakkelijk te installeren en 
speciaal ontworpen voor de 
SPA962 IP-telefoon 

32 programmeerbare 
knoppen vergemakkelijken 
het kiezen van nummers 
en het doorverbinden van 
gesprekken 

Meerkleurige LED’s 
bewaken de status van elke 
geconfigureerde gesprekslijn 
via een Busy Lamp Field (BLF)

Mogelijkheid om twee 
Attendant Consoles te 
koppelen voor in totaal 64 
knoppen

Verbeter de functionaliteit van uw 
IP-telefoon met één druk op de knop

Model: SPA932 (NL)
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Model: SPA932 (NL)

Kenmerken

Verpakkings-
inhoud

Minimale 
vereisten

Specificaties

Omgevings-
kenmerken

32 programmeerbare knoppen met meerkleurige LED’s

Verlichte aanduiding van de lijnstatus (groen: vrij; rood: bezet, rood knipperend: gaat over, 
oranje: registratiefout)

Gesprek doorschakelen

Snelkiezen

Directe toestelselectie (Direct Station Select - DSS) 

Toestel-bezetlampje (Busy Lamp Field - BLF)

Doorschakelen met één druk op de knop

Attendant Console met 32 knoppen

Bevestigingsarm

Twee (2) schroeven voor bevestigingsarm

Hulpvoedingskabel

Bureaustandaar

Installatiehandleiding

Linksys SPA962 IP-telefoon

Model SPA932

Poorten 2 hulpvoedingspoorten

Knoppen 32

LED’s Meerkleurig: groen, rood, oranje

Documentatie: Installatiehandleiding

 SPA IP-telefoon gebruikershandleiding

 Beheerdershandleiding voor IP-telefoons uit de SPA 900-reeks

 Handleiding voor automatische initiatie - Alleen voor  
 serviceproviders

Afmeting van apparaat  4 x 8.5 x 1.5 mm

Gewicht 0.52 kg

Voeding Voeding via de SPA962 IP-telefoon

Certificatie FCC, CE, cUL, CE, Canadees ICES-003

Bedrijfstemperatuur 5 tot 45 º C

Opslagtemperatuur -25 tot 85 º C

Bedrijfsvochtigheid 10 tot 90% niet-condenserend, in bedrijf en buiten bedrijf

Opslagvochtigheid 10 tot 90% niet-condenserend, in bedrijf en buiten bedrijf
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Linksys

Web: http://www.linksys.com/international

Linksys produkten zijn verkrijgbaarbaar 
in meer dan 50 landen. Wereldwijd heeft 
Linksys 12 regionale kantoren. Voor een 
compleet overzicht van contactgegevens 
van  Linksys Verkoop en Technische 
Support afdelingen, bezoek onze website 
www.linksys.com/international.

Specificaties kunnen worden gewijzigd 
zonder kennisgeving vooraf. Linksys 
is een gedeponeerd handelsmerk 
van Cisco Systems, Inc. en/of zijn 
dochterondernemingen in de VS en 
bepaalde andere landen. Copyright © 
2007 Cisco Systems, Inc. Alle rechten 
voorbehouden. Andere merken en 
productnamen zijn handelsmerken of 
geregistreerde handelsmerken van de 
respectieve houders.

7070210NC-RR

Model: SPA932 (NL)

De Linksys SPA932 Attendant Console met 32 knoppen voor de SPA962 
IP-telefoon is een ideale oplossing voor kleine bedrijven die de afhandeling 
van inkomende telefoongesprekken willen vereenvoudigen via snelle 
doorschakeling naar de juiste personen en ook de lijnstatus willen bewaken 
vanaf een centrale locatie.

De SPA932 kan gemakkelijk worden bevestigd aan de SPA962 IP-telefoon 
en bevat 32 programmeerbare snelkiestoetsen of toestelkeuzetoetsen, 
waarbij elke knop de lijnstatus (vrij, gaat over, bezet of geen) aangeeft via 
het Busy Lamp Field (BLF).  Inkomende gesprekken kunnen direct worden 
doorgeschakeld naar de juiste locatie met één druk op de knop die is 
toegewezen aan het desbetreffende toestel op de SPA932. 

Dankzij het modulaire ontwerp van de SPA932 kunnen twee Attendant 
Consoles worden ingezet voor in totaal 64 extra toetsen, wat een 
goedkope oplossing biedt die kan worden uitgebreid wanneer uw VoIP-
netwerk groeit.  Voor de installatie en de configuratie hoeft u alleen maar 
de meegeleverde steun te bevestigen en de kabel op de SPA962 aan te 
sluiten. De SPA932 maakt ook gebruik van de netvoeding van de telefoon, 
waardoor geen aparte voedingseenheid is benodigd.

De SPA932 is gebaseerd op de SIP-standaard en is getest op uitgebreide 
compatibiliteit met apparatuur van marktleiders op het gebied van VoIP-
infrastructuur, zodat serviceproviders concurrerende, multifunctionele 
diensten aan hun klanten kunnen aanbieden.
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