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ÜZLETI TELEFONOK

Ön professzionális, intuitív és költséghatékony üzleti telefonokat keres. 

Üzleti telefonjaink csatlakoztathatók az Alcatel-Lucent Rainbow ™
felhoszolgáltatáshoz, mely a következoket nyújtja: ˝˝ 

Az Alcatel-Lucent Enterprise üzleti telefonjaival megelozheti
versenytársait, hiszen olyan világszínvonalú telefonberendezésekbe fektet be,
amelyek prémium hangminoséget, optimalizált ergonómiai kialakítást, 
valamint fejlett funkciók és kiegészítok lenyugözo tárházát kínálják. 

˝

˝
˝ ˝ ˝

•   
˝ 

Kapcsolódás a mesterséges intelligenciához és az intelligens botokhoz:
A telefon személyes asszisztenssé válik, amely a valós ideju 
beszélgetéseket azonnali fordításokkal gazdagítja, 
és automatizálja az ismétlodo és idoigényes feladatokat. ˝˝ ˝

•  Integráció mobil csapat-együttmuködési alkalmazásokkal:
Maradjon bárhol, bármikor kapcsolatban csapatával és az ügyfelekkel.

˝



RÖVIDEN 
AZ ALE
ÜZLETI
TELEFONOKRÓL

Mesterséges intelligencia
a felhoben˝

Videó együttmuködés˝

A beépített vagy USB 

porton csatlakoztatott 

kamera megkönnyíti 

a videohívásokat 

a Rainbow felhasználókkal.

Rainbow Team 
együttmuködés˝

Az Alcatel-Lucent 

Rainbow felhoalkalmazás

csatlakozik az üzleti 

telefonhoz: egykattintásos

hívási és jelenléti 

információk megkönnyítik 

a kapcsolattartást 

a kontaktokkal.

Üzleti hívásokat fogadhat

a Rainbow alkalmazáson 

keresztül vagy 

asztali telefonján, 

miközben mindvégig 

kapcsolatban marad 

csapatával és az ügyfelekkel. 

˝

 

KIEGÉSZITOK˝

SZÉLESSÁVÚ AUDIÓ

INTERAKTÍV GOMBOK
Üzleti telefonjaink
interaktív fizikai- vagy 
érintogombokkal is elláttuk
az egyszeru felhasználói 
élmény és 
a híváskezelés érdekében. 

˝
˝

INTUITÍV
ÉS INTERAKTÍV NAVIGÁCIÓ  
Minden modell az ALE 
professzionális kommunikációs 
funkciók intuitív és interaktív 
navigációját kínálja. Interaktív 
billentyuk vagy érintés: 
a választás az Öné.

˝

Elegáns,
stílusos kialakítás.

Telefonjai
az Ön

márkanagykövetei
lesznek

 

Á
tt

ek
in

té
s

A Rainbow intelligens 

botokat és mesterséges 

intelligenciát használ, 

amely a telefont 

hangutasítással muködo, 

valódi professzionális 

asszisztenssé alakítja. 

˝ ˝

Telefonjaink olyan összekapcsolt 
eszközök, amelyek fejlett vezetékes
és vezeték nélküli csatlakozási 
lehetoségeket kínálnak. 
Billentyuzettel, gomb modullal, 
headset-tel, külso kamerával
és helymeghatározás alapú 
jelzofénnyel fokozzák 
a felhasználói élményt.

˝
˝

˝

˝

KIVÁLÓ MINOSÉGU
KÉZIBESZÉLO

˝ ˝
˝

A kézibeszélo növeli
a beszélgetés kényelmét.
Vezetékes vagy Bluetooth
változatban, 
szélessávú hangminoséggel. 

˝

˝

Minden HD hangszóróval
ellátott asztali telefonon 
a kihangosító nagyon hasznos 
az irodában több embert
érinto beszélgetéseknél. ˝



 AZ ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE ÜZLETI TELEFONOK
SZÉLES VÁLASZTÉKÁT KÍNÁLJA:
• 8088 Smart DeskPhone: Video-együttmuködés, presztízs. ˝

•  8078s - 8028s Premium DeskPhone: Kiváló minoségu interakciók szellemi munkát végzok˝ ˝ ˝

• 8018 és 8008 DeskPhone: 

Ö
ss

ze
gz

és
SMART

  DESKPHONE/
INTELLIGENS

ASZTALI
TELEFON

DESKPHONES/
ASZTALI

TELEFONOK

CONFERENCE 
PHONE/

KONFERENCIA-
TELEFON

PREMIUM 
DESKPHONES/

PRÉMIUM
ASZTALI

TELEFONOK

• 5. oldal

8088

• 10. oldal

8018

• 11. oldal

8008

• 6. oldal

8078s

• 7. oldal

8068s BT

• 8. oldal

8058s

• 9. oldal

8028s

8135s IP 

• 12. oldal

és az ügyfélszolgálat képviseloi számára. ˝

Kompakt kialakítás, ideális nyitott teru irodákba. ˝



8088
Elegáns és exkluzív videotelefon.

•  7 hüvelykes, nagy érintoképernyo a videokijelzéshez, 
intuitív, 100% -os érintéses élmény
az üzleti kommunikációhoz és a video-együttmuködéshez. ˝

˝ ˝  
 

•  Beépített kamera az Alcatel-Lucent Rainbow videó
együttmuködéshez. A kamera csúszkazárral rendelkezik
a magánszféra biztonsága érdekében. 

˝
 

 

•  Android-alkalmazások vagy webböngészo támogatása
a telefon folyamatos eléréséhez.

˝  

•   

•  

A 8088 Smart
DeskPhone

azonnali video
együttmuködést

biztosít a vezetok,
menedzserek

és információs
dolgozók számára.

˝
˝

  

  USB port a külso kamerához ˝
  

˝
˝HDMI® külso video

monitor képernyohöz

 100% érintéses navigáció 

  Android alkalmazások

7 ”-os érintoképernyo
videokijelzovel

˝
˝
˝  

Beépített kamera
csúszkazárral 

 
Bluetooth 
kézibeszélő

  Párosítás
Bluetooth
headset-tel
vagy
okostelefonnal

•  5.oldalINTELLIGENS ASZTALI TELEFON PRÉMIUM ASZTALI
TELEFONOK

ASZTALI TELEFONOK KONFERENCIATELEFON

Vezeték nélküli
mobilitás

Minoségi
beszélgetések

˝

Intuitív
érintési
élmény

 
Szélessávú 
hang 

  USB headset
port 

 Fejhallgató
csatlakozó

Rainbow® videó együttmuködés˝

Azonnali videó
együttmuködés˝

Bluetooth kézibeszélo és Bluetooth headset párosítás
a vezeték nélküli mobilitás érdekében, akár 10 méterre az íróasztaltól.

˝

Kiemelkedo hangminoséget nyújt a szélessávú technológia: 
Teljesen olyan, mintha beszélgetopartnereink mellettünk állnának. ˝

˝˝



8078s
Intuitív érintésélmény menedzserek
és a szellemi munkát végzok számára. ˝

 

•  ˝Idomegtakarítás: Az érintoképernyo segítségével egyetlen
érintéssel kapcsolatba léphet másokkal. Az alfanumerikus
billentyuzet használatával gyorsan megkereshetok a 
kontakt névjegyek a könyvtárban.

˝ ˝

˝ ˝

 

• 
  
Élvezzünk több magánszférát a bizalmas beszélgetések során: 
Menjünk be egy közeli tárgyalóba a Bluetooth kézibeszelovel
vagy egy vezeték nélküli fülhallgatóval.

˝
 

•  Fókuszáljunk a fontos beszélgetésekre: 
Mind a kihangosító, mind a kézibeszelo szuper szélessávú
technológiát kínál a kiváló hangminoség érdekében. 

˝
˝

(1)

• 
 
Legyen látható a márka minden asztalon: 
Az 5”-os képernyo testreszabható és megjelenítheto rajta
a cég logója.

˝˝

(1) Beágyazott szélessávú támogatás. A szuper szélessáv szoftverfrissítést igényel: a rendelkezésre állásról keresse Alcatel-Lucent Enterprise képviselojét.˝

A 8078s
Premium

DeskPhone
segítségével

a menedzserek
és az operátorok

az érintoképernyon
keresztül azonnal

kapcsolatba
léphetnek.

˝˝

  5”-os színes képernyo  ˝
  Testreszabható 

  Opcionális gomb
modulok 

 

Érintoképernyos
navigáció

˝  ̋

Alfabetikus
billentyuzet˝

 

•  6. oldal

Vezeték nélküli
mobilitás

Minoségi
beszélgetések

˝

Azonnali
kapcsolat
érintéssel

 

Bluetooth  
kézibeszélő

  Párosítás
Bluetooth
headset-tel
vagy okostelefonnal 

Szuper szélessávú
(1)audio

  USB fülhallgató
port 

 

 Headset
csatlakozó

INTELLIGENS ASZTALI TELEFON PRÉMIUM ASZTALI
TELEFONOK

ASZTALI TELEFONOK KONFERENCIA TELEFON



8068s BT
Bluetooth-kompatibilis telefon, amely lehetové teszi menedzserek
és osztatlan teru irodák dolgozóinak mobilitását. 

˝
˝

 

•    Élvezzünk több magánszférát a bizalmas beszélgetések során: 
Menjünk be egy közeli tárgyalóba a Bluetooth kézibeszelovel
vagy egy vezeték nélküli headset-tel. 

˝ 

•  Fókuszáljunk a fontos beszélgetésekre: 
Mind a kihangosító, mind a kézibeszélo szuper szélessávú
technológiát kínál a kiváló hangminoség érdekében. 

˝
˝

 
(1)

•  Idomegtakarítás: Azonnal kapcsolatba léphetünk másokkal,
ha megnyomunk egy szövegfüggo gombot vagy használjuk
a gomb modult. Az alfanumerikus billentyuzet használatával 
pillanatok alatt kereshetünk a címtárban.

˝
˝

˝  
 

•  Mutasd meg márkádat: A nagy színes képernyon megjelenítheto
a vállalati logó és színek. 

˝ ˝ 

(1) Beágyazott szélessávú támogatás. A szuper szélessáv szoftverfrissítést igényel: a rendelkezésre állásról keresse Alcatel-Lucent Enterprise képviselojét.˝

A 8068s
Premium

DeskPhone
segít a

menedzsereknek,
szellemi munkát

végzoknek
és értékesitoknek 

kifizetodobb
beszélgetéseket

folytatni.

˝
˝
˝ ˝

Nagy színes képernyő
Képernyo testreszabása
és logó megjelenítése 

˝  

10 szövegfüggo gomb
LED-ekkel 

˝

4 irányú navigáció

Alfabetikus
billentyuzet ˝

 

•  7. oldal

Vezeték nélküli
mobilitás

Minoségi
beszélgetések

˝

Azonnali
kapcsolat

Bluetooth  
kézibeszélő

  Párosítás
Bluetooth
headset-tel
vagy okostelefonnal 

Szuper szélessávú
(1)audio

  USB headset
port 

 

 Fejhallgató
csatlakozó

  Opcionális gomb
modulok 

 

INTELLIGENS ASZTALI TELEFON PRÉMIUM ASZTALI
TELEFONOK

ASZTALI TELEFONOK KONFERENCIA TELEFON



Szuper szélessávú
(1)audio

  USB-port
a fülhall-
gató-
csatlakozó-
hoz

 
 

 

8058s
˝Kiemelkedo hangminoség a szélesköru használatért 

és nagy színes képernyo a vállalati logó megjelenítéséhez. 
˝

˝
˝  

•  Szuper szélessávú   hangminoség mind kihangosítóból, mind 
kézibeszélobol. Ez a technológia kiemelkedo beszélgetési 
minoséget kínál, mintha ugyanabban a teremben lennénk, 
így élesebbé teszi a fókuszt a fontos beszélgetések során.

˝
˝

˝
˝ ˝

(1)  

 

•  Nagyméretu színes képernyo a vállalati logó és a színek
megjelenítésére, valamint a telefon menüjének áttekintésére.

˝ ˝

•  ABC billentyuzet és opcionális gomb modulok
a gyors és pontos üzleti kommunikációhoz és ügyfélszolgálathoz.

˝  
 

(1) Beágyazott szélessávú támogatás. A szuper szélessáv szoftverfrissítést igényel: a rendelkezésre állásról keresse Alcatel-Lucent Enterprise képviselojét.˝

A 8058s
Premium

DeskPhone
segíti a menedzserek,

 a szellemi munkát
végzok

és az értékesítok
 együttmuködését.

˝
˝

˝

Nagy színes képernyő

  Képernyo testreszabása
és logó megjelenítése 

˝  

   Automatikus fényero
beállítás

˝

10 szövegfüggo gomb
LED-ekkel 

˝

4 irányú navigáció

•  8. oldal

Minoségi
beszélgetések

˝

Kiváló
élmény

Azonnali
kapcsolat

Alfabetikus  
billentyuzet˝

  Opcionális gomb
modulok 

 

A 8039s modell analóg kábelezést használ, monokróm háttérvilágítású képernyot és 3,5 mm-es headset-csatlakozót kínál. ˝

INTELLIGENS ASZTALI TELEFON PRÉMIUM ASZTALI
TELEFONOK

ASZTALI TELEFONOK KONFERENCIA TELEFON



8028s
Rendkívül gyors címtárkeresés és gomb modulok
a kiváló ügyfélélmény biztosításához.

 

•  Rendkívül gyors címtárkeresés az egyedi alfanumerikus
billentyuzetrol telefonkapcsolat létrehozásához.˝ ˝

 

•   
 

 

•  

.

A 8029s Premium DeskPhone a 8028s modell digitális változata: kihasználja az analóg csatlakozást és 3,5 mm-es csatlakozót kínál a headset számára. 

A 8028s
Premium

DeskPhone
segít

az irodai
dolgozóknak és

az ügyfélszolgálatnak
 a fontos hívások

könnyu
és pontos

kezelésében.

˝

•  9. oldal

Szélessávú audio 
a kézibeszélobol
és a kihangosítóból 

˝ ˝

  USB headset
port

 

  3.5mm headset
csatlakozó

 

Hozzáférés az összes
rendszerszolgáltatáshoz
a képernyon keresztül˝

 

Háttérvilágítású képernyo
6 szövegfüggo billentyuvel 

˝
˝˝

4 irányú navigáció

4 programozható gomb 

Minoségi
beszélgetések

˝

˝Szakértoi
kommunikáció

Azonnali
kapcsolat

Alfabetikus
billentyuzet ˝

 

  Opcionális gomb
modulok 

 

INTELLIGENS ASZTALI TELEFON PRÉMIUM ASZTALI
TELEFONOK

ASZTALI TELEFONOK KONFERENCIA TELEFON

Opcionális gomb modulok - a kiváló vevoélmény
érdekében - figyelik a telefonvonalat, így a várakozási
idot lerövidítve az ügyfelek egy gombnyomással
eljuttathatók a kívánt szakértokhöz. 

˝

˝
˝

˝Kiváló kommunikációs minoség. A kézibeszélo és a kihangosító
egyaránt szélessávú audiót kínál, hogy a részletekre fókuszálhassunk
a fontos beszélgetések során. Azok a munkatársak, akik napi 30
percnél többet töltenek telefonhívással, használhatnak USB
vagy headset csatlakozót.

˝



8018
Az összes telefonrendszer-szolgáltatás egy olyan kompakt 
modelltol, amely támogatja az USB-headseteket.˝

 

•  
  

•  

Az ügyfelek hívásai gyorsabban és pontosabban fogadhatók. 

Könnyu hozzáférés az összes telefonrendszer szolgáltatáshoz.
A háttérvilágítású képernyon hat szövegfüggo gomb és
négyirányú navigációs gomb található. A négy programozható
gomb és egy címtárkereso gomb intuitív navigációs 
élményt nyújt a telefon szolgáltatásaiban. 

˝
˝ ˝

˝

USB és headset-csatlakozó. Headset ajánlott azoknak,
akik napi 30 percnél többet telefonálnak. A kézibeszélo 
és a kihangosító egyaránt szélessávú audiót kínál 
a fókusz élesebbé tételéhez fontos beszélgetések során. 

˝
 

• 
  

 

A 8018
DeskPhone

készüléket olyan
ügynököknek

és alkalmazottaknak
ajánljuk, akik gyakran

telefonálnak:
kiváló hangminoséget 
és intuitív hozzáférést 
kínál a telefonrendszer

szolgáltatásaihoz.

˝

6 szövegfüggo gomb ˝

4 irányú navigáció 

4 programozható gomb

Címtár-hozzáférési gomb

USB headset port

Hozzáférés az összes telefon-
rendszer szolgáltatáshoz
a képernyorol ˝ ˝

Kompakt kialakítás

 Gigabit Ethernet  
 PC port

•  10. oldal

Kompakt
kialakítás

 

Szakértoi
kommunikáció

˝

Minoségi
beszélgetések

˝

  3,5 mm-es headset-csatlakozó
  Szélessávú hang a kézibeszélobol
és a kihangosítóból 

˝ ˝ 
 

A 8019s DeskPhone a 8018 DeskPhone digitális változata: kihasználja az analóg kapcsolatot és 3,5 mm-es csatlakozót kínál a headset számára. 

INTELLIGENS ASZTALI TELEFON PÉMIUM ASZTALI
TELEFONOK

ASZTALI TELEFONOK KONFERENCIA TELEFON

Kompakt kialakítás, amely tökéletesen illeszkedik a kis 
íróasztalokhoz és az osztatlan teru irodákhoz. Gigabites 
Ethernet PC-portjával tökéletesen kapcsolható egy számítógéphez. 

˝



8008
Minden telefonrendszer-szolgáltatás egy megfizetheto,
kompakt modelltol.

˝
˝

 

•  ˝

•  Könnyu hozzáférés az összes telefonrendszer-szolgáltatáshoz. 
A 6 szövegfüggo gombbal rendelkezo háttérvilágítású képernyo, 
a négyirányú navigációs gombok és azonnali hozzáférés a 
címtárhoz intuitív navigációs élményt nyújtanak a telefon 
szolgáltatásaiban. Az ügyfelek hívásai gyorsabban 
és pontosabban fogadhatók.

˝
˝˝ ˝

•  Kiváló kommunikációs minoség. A kézibeszélo és a kihangosító
egyaránt szélessávú audiót kínál a fókusz élesebbé tételéhez
fontos beszélgetések során.

˝  

A 8008
DeskPhone

segít a
vállalatoknak

kihasználni
a kiváló minoségu

kommunikációt,
és kiváló

ügyfélélményt kínál.

˝ ˝

6 szövegfüggo gomb˝
Háttérvilágítású képernyő

4 irányú navigáció

Címtár-hozzáférési gomb

Szélessávú audio kézibeszélo
és kihangosító 

˝

Hozzáférés az összes telefon-
rendszer szolgáltatáshoz 
a képernyorol ˝ ˝

•  11. oldal

Kompakt
kialakítás

 

Szakértoi
kommunikáció

˝

Minoségi
beszélgetések

˝

Kompakt kialakítás
 PC port

INTELLIGENS ASZTALI TELEFON PRÉMIUM ASZTALI
TELEFONOK

ASZTALI TELEFONOK KONFERENCIA TELEFON

Kompakt kialakítás, amely tökéletesen illeszkedik a kis 
íróasztalokhoz és az osztatlan teru irodákhoz. PC-portjával 
tökéletesen kapcsolható egy számítógéphez. 

˝



8135s IP
Konferencia telefon nagy, csoportos megbeszélésekhez.

•  Ez a SIP telefon távolról is vezérelheto Bluetooth-on
vagy NFC-n keresztül csatlakozó Unite okostelefon-
alkalmazással.

˝

•  A tárcsázó és a funkciógombok (tartás, némítás, névhívás)
megkönnyítik bármely konferencia kezelését. .

•  

A 8135s
IP Conference Phone

dedikált eszköz
nagy, csoportos

megbeszélésekhez.

•  12. oldal

Smartphone
alkalmazással vezérelheto ˝

 

HD full  
duplex audio

Mindenirányú
mikrofon 

˝

Hozzáférés az összes
SIP szolgáltatáshoz
a képernyorol ˝

 

Tárcsázó

Címtár-hozzáférési gomb

Minoségi
beszélgetések

˝

Szakértoi
kommunikáció

˝

Vezeték
nélküli

mobilitás

További
mikrofonok 

  Bluetooth  
és NFC

  Visszhang/zajszurés ˝

INTELLIGENS ASZTALI TELEFON PRÉMIUM ASZTALI
TELEFONOK

ASZTALI TELEFONOK KONFERENCIA TELEFON

Kiváló hangminoség az OmniSound® HD full-duplex audióval,
a 360°-os mikrofonnal és a visszhang/zajszuréssel.

˝
˝



VÁLASSZA KI A LEGJOBB 
ALE TELEFONT!
Az alábbi táblázat segít a választáshoz
vagy keresse fel az online keresomotort
és a vásárlói útmutatót. 

˝

(1) Szoftverfrissítést igényel  A felhoszolgáltatáshoz és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó
üzleti telefonok alapvetoen hozzájárulnak üzleti kommunikációjához.

˝
˝

LEGNÉPSZERUBB˝VIDEO VÁLASZTÁS

8088 8078s 8068s BT 8058s/39s 8028s/29s 8018/19s 8008G/8008 8135s IP

Használati hely Fogadó asztal/pult

Osztatlan teru iroda˝

Személyes / zárt iroda

Tárgyaló

Folyosó / elocsarnok˝

Video Video kijelző

Video kamera

Audio Szuper szélessávú minoség (1) 8058s

8058s 8028s 8018

Bluetooth 4.1 headset csatlakozás

USB fejhallgató port 8058s 8028s 8018

Szabványos headset-csatlakozó

Képernyő

8058s

8008

Rendszerkörnyezet

Gomb modulok (SATA csatlakozó)

HDMI® port

USB-A port 2 1 1 1 (8058s) 1 (8028s) 1 (8018)

USB-C port 1 1 1 (8058s)

Bluetooth párosítás

Bluetooth Low Energy jeladó

PC port 8058s 8028s 8018

A modell digitális
csatlakozással ellátott

 
8039s 8029s 8019s

˝

Szélessávú minoség˝

Bluetooth kézibeszélő

Kihangosító 10+ fo számára˝

Érintoképernyo˝ ˝

Színes képernyő

Nagy képernyo (>3.5’’)˝

Háttérvilágítású képernyő

Android alkalmazások, webböngésző

Alfabetikus billentyuzet˝



TOVÁBBI 
INFORMÁCIÓ 

www.al-enterprise.com

látogasson el ide: www.al-enterprise.com/en/legal/trademarks-copyright. 
Az Alcatel-Lucent név és logó a Nokia védjegye, amelyet az ALE licenc alapján használ. Az ALE Holding kapcsolt vállalatai által használt egyéb védjegyek megtekintéséhez

 

(2020. január)

Az összes többi védjegy a megfelelo tulajdonosok tulajdonát képezi. A bemutatott információk elozetes értesítés nélkül változhatnak. 
Sem az ALE Holding, sem bármely leányvállalata nem vállal felelosséget az itt található pontatlanságokért. © 2020 ALE International. Minden jog fenntartva. MPR00351963 

˝
˝

˝


