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optiPoint 500-systemtelefoner 
Den nye telefonserie til HiPath-/Hicom-systemer

optiPoint 500-telefonernes konstruktion 
giver adgang til de forskellige HiPathTM-/
Hicom®-funktioner – nemt og hurtigt.

Kendetegnende for betjeningsprincippet 
er de tre dialogtaster, som sammen med 
displayet muliggør en interaktiv 
brugerstyring.

Desuden angiver taste-/diodeprincippet 
aktiverede funktioner.

De mange betjeningsfunktioner er 
placeret overskueligt i undermenuer og 
kan aflæses på displayet. Det er også 
muligt at vælge funktionerne direkte ved 
hjælp af deres kodenummer med 
servicetasten.

Vigtige funktioner knyttes enkeltvis til en 
funktionstast.

Du kan vælge mellem følgende 
telefoner:

● optiPoint 500 entry,
● optiPoint 500 economy,
● optiPoint 500 basic,
● optiPoint 500 standard,
● optiPoint 500 advance.

Via den integrerede USB 1.1-port er det 
muligt at tilslutte en pc. 
Ved hjælp af TAPI Service Provider
CallBridge TU er telefonforbindelser og 
-applikationer på pc muligt.

Med det innovative adapterkoncept som 
supplement til telefonerne er det muligt 
at reagere hurtigt på bestemte 
arbejdspladskrav. Takket være den 
nemme montering og afmontering af 
forskellige adaptere på undersiden af 
telefonen kan andre apparater (f.eks. 
faxmaskiner, telefoner, håndfri sæt) 
tilsluttes direkte.



Telefoner

optiPoint 500 entry
● 8 funktionstaster med lysdioder

● Medhør

● 2 indstillingstaster (plus, minus) til 
ringetonelydstyrke, 
ringetoneklangfarve og 
opmærksomhedsopkald

● Velegnet til vægmontering

● Farver: arctic (lys grå), mangan (sort)

optiPoint 500 economy
● 12 funktionstaster med lysdioder

● Medhør

● Alfanumerisk LCD-display med 2 linjer 
på hver 24 tegn, kan vippes

● 3 dialogtaster til interaktiv 
brugerstyring:
Ja-, Tilbage- og Næste-tast

● 2 indstillingstaster (plus, minus) til 
ringetonelydstyrke, ringetone-
klangfarve, opmærksomhedsopkald 
og displaykontrast

● Velegnet til vægmontering

● Farver: arctic (lys grå), mangan (sort)

optiPoint 500 basic
● 12 funktionstaster med lysdioder

● Medhør

● Integreret USB 1.1-port

● 1 adapterslot

● 1 port til sidemoduler:
– optiPoint key module

– optiPoint signature module

● Alfanumerisk LCD-display med 2 linjer 
på hver 24 tegn, kan vippes

● 3 dialogtaster til interaktiv 
brugerstyring:
Ja-, Tilbage- og Næste-tast

● 2 indstillingstaster (plus, minus) til 
ringetonelydstyrke, 
ringetoneklangfarve, 
opmærksomhedsopkald og 
displaykontrast

● Velegnet til vægmontering

● Farver: arctic (lys grå), mangan (sort)

    

optiPoint 500 entry i farven arctic (lys grå)

optiPoint 500 economy/basic i farven mangan (sort)



Telefoner

optiPoint 500 standard
● 12 funktionstaster med lysdioder

● Håndfri funktion i fuld dupleks med 
ekkoeliminering til rumtilpasning

● Integreret USB 1.1-port

● 1 adapterslot

● 1 port til sidemoduler:
– optiPoint key module
– optiPoint signature module

● Alfanumerisk LCD-display med 2 linjer 
på hver 24 tegn, kan vippes

● 3 dialogtaster til interaktiv 
brugerstyring:
Ja-, Tilbage- og Næste-tast

● 2 indstillingstaster (plus, minus) til 
ringetonelydstyrke, ringetone-
klangfarve, håndfri funktion, opmærk-
somhedsopkald og displaykontrast

● Velegnet til vægmontering

● Farver: arctic (lys grå), mangan (sort)

optiPoint 500 advance
● 19 funktionstaster med lysdioder

● Håndfri funktion i fuld dupleks med 
ekkoeliminering til rumtilpasning

● Integreret USB 1.1-port

● 2 adapterslots

● 1 stik til håndfrit sæt (121 TR9-5)

● 1 port til sidemoduler:
– optiPoint key module
– optiPoint signature module

● Alfanumerisk LCD-display med 2 linjer 
på hver 24 tegn, kan vippes
Desuden med baggrundsbelysning, 
som har ca. 5 sekunders 
slukningsforsinkelse

● 3 dialogtaster til interaktiv 
brugerstyring:
Ja-, Tilbage- og Næste-tast

● 2 indstillingstaster (plus, minus) til 
ringetonelydstyrke, 
ringetoneklangfarve, håndfri funktion, 
opmærksomhedsopkald og 
displaykontrast

● Velegnet til vægmontering

● Farver: arctic (lys grå), mangan (sort)

 



Ekstra apparat Adapter

optiPoint key module
Udvidelse til
optiPoint 500 basic,
optiPoint 500 standard og
optiPoint 500 advance.
Det muliggør programmering af 
yderligere funktioner og lagring af 
telefonnumre.

● 16 funktionstaster til valgfri tildeling af 
funktioner og/eller telefonnumre. Med 
shift-tasten er det muligt at 
programmere 30 telefonnumre.

● Lysdioder til optisk angivelse af de 
aktiverede funktioner og taster.

● Højst 2 key modules kan tilsluttes.

Farver: arctic (lys grå), mangan (sort)

optiPoint Busy Lamp Field/BLF

Opbygget på samme måde som key 
module, men har 90 lysdioder med 
funktionstaster. Til brug som omstillings-
konsol for følgende systemer:

● Hicom 150 E / 150 H Office

● HiPath AllServe 150

● HiPath 3000

Farver: arctic (lys grå), mangan (sort)

Det innovative adapterkoncept muliggør 
en fleksibel udvidelse af 
telefonarbejdspladsen til 
systemtelefonerne optiPoint 500 basic, 
optiPoint 500 standard og optiPoint 500 
advance ved hjælp af individuelle 
tillægskomponenter.

optiPoint acoustic adapter. Gør det 
muligt at tilslutte følgende
telefontilbehør: 

– “Aktiv højttalerboks“, 
ekstra mikrofon via Y-kabel,

– ledningsbaseret håndfrit sæt (121 
TR9-5) eller trådløst håndfrit sæt 
(121 TR 9-5*) med 
samtalemodtage-/-afbrydefunktion 
fra håndsættet,

– Optaget-visning/døråbner og
– Ekstra ringeapparat/lyssignal med 

egen strømforsyning via 
potentialfri kontakt.

optiPoint analog adapter. Anvendes til 
tilslutning af et analogt periferiapparat til 
systemtelefonen, f.eks. telefon, 
faxmaskine gr. 3, modem, trådløs 
telefon. Kræver en ekstra strøm-
forsyning.

optiPoint ISDN adapter. Muliggør 
tilslutning af ISDN-S0-standardapparater 
med egen strømforsyning, f.eks. pc med 
S0-kort.

optiPoint phone adapter. Gør det 
muligt at tilslutte et andet optiPoint 
apparat med egen strømforsyning. 

optiPoint recorder adapter. Anvendes 
til indkobling af en ekstern båndoptager 
eller en ekstra højttaler. 
Samtalepartneren skal informeres om, at 
samtalen bliver optaget.



Tilbehør

Vægholder
til alle optiPoint 500-telefoner, men ikke 

● med ekstra apparater
● med USB 1.1-port i brug
● med adapteren isat.

Tilslutningsledninger
Der følger ingen tilslutningsledninger 
med til tilslutning af optiPoint 500-
telefonerne.
Du kan vælge mellem følgende 
ledninger:

● Mini-Western MW6 / MW6
● MW / VDo4
● MW 6 / MW 8

Tilbehørsledning

● USB 1.1-ledning med USB-klient-
vinkelstik til tilslutning af pc 
(nødvendig til CallBridge TU)

● Y-kabel til “aktiv højttalerboks“ og 
ekstra mikrofon

Håndfri sæt
Håndfri sæt erstatter telefonrøret, med 
andre ord har brugeren hænderne fri, når 
han eller hun telefonerer. Dette 
ekstratilbehør kan med fordel især 
anvendes af personer, der telefonerer 
meget (omstilling, telefon-marketing).

Følgende håndfri sæt kan sluttes til 
optiPoint acoustic adapter og telefonen 
optiPoint 500 advance:

● Encore monaural
● Encore binaural
● Tristar
● Supra
● DuoSet
● Profile monaural
● Profile  binaural

Ekstra højttaler
Det er muligt at slutte en ekstra højttaler 
til optiPoint recorder adapter.

Ekstra mikrofon
Den ekstra mikrofon erstatter den 
integrerede mikrofon i telefonen og 
hjælper med at udnytte den “håndfri” 
funktion – også under vanskelige 
akustiske forhold. Desuden giver den 
større bevægelsesfrihed, når man 
telefonerer. En lysdiode viser, at 
mikrofonen er i brug, når den er blevet 
aktiveret via telefonens højttalertast. Ved 
at trykke på mute-tasten kan mikrofonen 
slås fra, og lysdioden slukkes.

Tekniske data

Dimensioner (H ×  B ×  H) i mm
25 ×  68 ×  77

Farver: arctic (lys grå), mangan (sort)

  

Aktiv højttalerboks, 
Den ekstra “aktive højttalerboks” 
supplerer den integrerede højttaler
i telefonen, forbedrer de akustiske 
egenskaber og egner sig derfor perfekt til 
telefonkonferencer. Den er ligeledes et 
værdsat tilbehør til chefkontoret. En 
lysdiode viser, at boksen er driftsklar, så 
snart strømmen slås til. 
Den aktiveres via telefonens 
højttalertast. Lydstyrkeregulatoren på 
forsiden bruges til at regulere 
standardlydstyrken til de aktuelle 
rumforhold. Lydstyrkereguleringen under 
samtalen foretages via telefonens 
lydstyrketast.

Tekniske data

Dimensioner (H ×  B ×  H) i mm
160 ×  100 ×  95

Farver: arctic (lys grå), mangan (sort)
 



Dette dokument indeholder generelle beskrivelser af de tekniske muligheder, 
som ikke nødvendigvis foreligger i hvert enkelt tilfælde. 
De ønskede egenskaber skal derfor defineres i hvert enkelt tilfælde.

Datablad 02/02 • Bestill.-nr.: A31002-H8400-A100-2-6229 

© Siemens AS 2002 • Information and Communications Scandinavia • www.hipath.com M
ed

 f
o

rb
eh

o
ld

 f
o

r 
le

ve
ri

n
g

sm
u

lig
h

ed
er

 o
g

 t
ek

n
is

ke
 æ

n
d

ri
n

g
er

.

Oversigt over egenskaber Tekniske data

optiPoint 500-telefonen kan sluttes til 
følgende systemer:

● Hicom 150 E / 150 H Office

● HiPath AllServe

● HiPath 3000

● Hicom 300 E / 300 H

● HiPath 4000

optiPoint 500-telefoner
en

tr
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Funktionstaster med lysdiode 8 12 12 12 19

Opkaldstastatur med 12 dele • • • • •

2 taster (plus, minus) • • • • •

Medhør • • •

Håndfri funktion i fuld dupleks • •

Adapterslot 1 1 2

USB 1.1-port • • •

Tilslutning til håndfrit sæt
(121 TR9-5)

•

3 dialogtaster • • • •

Display (tegn) 2x24 2 x 24 2 x 24 2 x 24

Display med baggrundsbelysning •

Port til sidemoduler
2 key modules eller
1 key module og 1 signature module

•
•

•
•

•
•

Vægmontering • • • • •

Dimensioner i mm
Bredde
Dybde
Højde

159
220
64

214
220
68

214
220
68

214
220
68

214
220
68


