
Samsung iDCS digitale systeemtoestellen 

Simpel in eenvoud 

De iDCS500 heeft een breed assortiment van ergonomische 
ontworpen toestellen, welke op een eenvoudige manier 
kunnen worden bediend om een optimaal rendement uit het 
systeem te halen. 

De digitale iDCS toestellen zijn handsfree van een 2-regelig 
LCD display voorzien, waarin alle doorkies- en 
gespreksinformatie kan worden getoond. Door gebruik te 
maken van de interactieve menustructuur , kunnen diverse 
faciliteiten worden bediend, voor, tijdens en na het gesprek. 

De digitale iDCS toestellen zijn leverbaar met 8, 18 of 28 vrij 
programmeerbare functietoetsen, waarbij alle functietoetsen 
zijn uitgerust met een 3-kleuren LED. Met deze functietoetsen 
kunnen vele faciliteiten met een druk op de knop kunnen 
worden geactiveerd. 

? ? DDI en CLIP informatie – Hiermee wordt zichtbaar 
wie u belt en voor wie de oproep bedoeld is.  

? ? Displaytoetsen – In het scherm worden de 
beschikbare faciliteiten weergegeven die met 
bijbehorende displaytoetsen kunnen worden 
geactiveerd.  

? ? Belsignalering -  keuze uit 8 verschillende beltonen.  
? ? Laatst gekozen nummer – automatisch herhalen, 

laatst gekozen nummerherhaling, opslaan nummer.  
? ? Volgstanden – bij bezet, niet beantwoorden, direct of 

extern wanneer u zich buiten het kantoor bevindt.  
? ? Omroep – interne en externe omroep faciliteit, 

tevens ontvangst van omroep.  
? ? Uitbusmogelijkheid – De 18D en 28D zijn 

 uitbreidbaar met een module waarmee een extra 
aansluiting kan worden gecreerd. Afhankelijk van het 
type uitbreiding kan deze aansluiting worden 
gebruikt  voor o.a. een fax, draadloos toestel, 
modem of wellicht een extern digitaal toestel.  

? ? Conferentietelefoon - De 18D en 28D kan worden 
voorzien van een module, waarmee 3 externe 
microfoons kunnen worden aangesloten. Hiermee 
wordt het toestel omgetoverd naar een full duplex 
conferentietelefoon, waarmee handsfree vergaderd 
kan worden.  
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