
AlcAtel-lucent 
8029-8039  
Premium DeskPhones

Alcatel-Lucent 8039 i 8029 Premium DeskPhones oferują bogatą w funkcje komunikację, 
wygodę prowadzenia rozmów oraz wyśmienitej jakości szerokopasmowy dźwięk zarówno 
w trybie głośnomówiącym, jak i z wykorzystaniem słuchawki. Te nowatorskie telefony 
wyróżniają się kilkoma ergonomicznymi udogodnieniami, takimi jak regulowana wysokość 
podpórki, klawiatura alfanumeryczna, podświetlany wyświetlacz, dedykowane przyciski 
funkcyjne i przyjazny system nawigacji. Ponadto posiadają szeroką gamę akcesoriów. 
Wszystkie te elementy ułatwiają komunikację biznesową w przedsiębiorstwie. Te dwa 
eleganckie urządzenia są dopełnieniem bogatego wachlarza usług komunikacyjnych 
oferowanych przez platformy Alcatel-Lucent Enterprise. Wybierz najwyższej jakości 
telefonię korporacyjną, która wspiera współpracę. Zyskaj pewność, że inwestycje będą 
służyć twojej firmie przez lata.

cechy 
• Znakomita jakość dźwięku

• Optymalna ergonomia

• Klawisze nawigacyjne

• Dedykowane przycisk funkcyjne

• Podświetlany wyświetlacz 

• Intuicyjne przyciski i klawisze 
kontekstowe

• Klawiatura alfanumeryczna

• Niski pobór mocy

• Kompatybilność z telefonami cyfrowymi 
z serii 9 (40x9)

• Możliwość montażu na ścianie

korzyści 
• Prosta instalacja, zgodność z plug and play

• Prosta obsługa dzięki przyciskom 
funkcyjnym i interaktywnym 
programowalnym przyciskom

• Zwiększona wydajność i produktywność 
pracowników

• Cała gama usług telefonicznych, 
dostępnych za pomocą uznanych 
serwerów komunikacyjnych firmy  
Alcatel-Lucent – OmniPCX Office RCE  
i OmniPCX Enterprise – niezrównanych 
pod względem funkcjonalności, 
dostępnych funkcji, niezawodności  
i jakości oferowanych usług.

• Wykorzystanie istniejącej infrastruktury 
Alcatel-Lucent OmniPCX

• Oszczędność energii

 

8029

8039
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DAne techniczne
WyGlĄD

• Szerokość: 252 mm

• Głębokość: z klawiaturą alfanumeryczną 
200 mm

• Wysokość: 204 mm

• Masa 1340 g 

• Regulacja pochylenia, 25-60°

• Kolor: czarny

Wyświetlacz
• 8039: 100 x 160, 4 odcienie szarości,  

białe podświetlenie

• 8029: 64 x 128, czarno-biały, białe 
podświetlenie

klawiatura
• Klawisze nawigacyjne: 4 + OK + Cancel

• Klawisze kontekstowe 8039 - 2 x 5;  
8029 - 2 x 3

• Przyciski funkcyjne: odbierz/odrzuć,  
Dial Pad, wycisz z diodą led, głośność:  
+/-, zestaw głośnomówiący z diodą led,  
2 konfigurowalne przyciski z diodami led, 
redial, info & message z diodami led

• Klawisze programowalne:  
8039 – do 72 programowalnych 
klawiszy (OmniPCX Enterprise) do 40 
programowalnych klawiszy (OmniPCX 
Office); 8029 – do 68 programowalnych 
klawiszy (OmniPCX Enterprise) do 36 
programowalnych klawiszy (OmniPCX 
Office), 4 programowalne klawisze  
z diodami led i miejscem na opis

• Klawiatura alfabetyczna

Łączność
• Port RJ-12 Digital Line, zewnętrzny 

dzwonek i audio active envelop 
indicator connector

• Port RJ-9 dla kabla telefonicznego

• Port RJ-9 dla klawiatury alfabetycznej

• Dedykowany port dla zestawu 
słuchawkowego jack 3.5 mm 

• Złącze SATA do podłączania dodatkowych 
modułów

zasilanie
• Power over Digital Line

• Maksymalny pobór mocy (bez rozszerzeń): 
8039 – 735 mW; 8029 – 912 mW

Funkcje dźwiękowe
• Comfort Handset dla 8039 & 8029,  

Hearing Aid Compatible (HAC).

• Zestaw głośnomówiący, system  
niwelujący echo

• G711 (A-law i Mu-law)

Języki
• Obsługa wielu języków (menu): chiński, 

czeski, duński, holenderski, angielski, 
estoński, fiński, francuski, niemiecki, 
grecki, hebrajski, węgierski, włoski, 
japoński, koreański, litewski, łotewski, 
norweski, polski, portugalski, rosyjski, 
hiszpański, słowacki, słoweński, szwedzki, 
tajwański, turecki

regulacje
BezPieczeŃstWo

• EN 60950-1(+A11+A1+AC+A12), IEC 
60950-1(Second Edition +Am1), ANSI/
UL 60950-1(+Am1), CAN/CSA-C22.2 
NO. 60950-1-07(+Am1)

emc 

• EN 55022:2010 Class B, CISPR22:2018 
Class B, 47 CFR Part 15 B Class B, ICES-003 
Class B, VCCI Class B, EN 55024:2010, 
CISPR24:2010, IEC 61000-6-1:2005 
(Residential, Commercial), IEC 61000-6-
2:2005 (Industrial), IEC 61000-6-3:2011 
(Residential , Commercial ), IEC 61000-
6-4:2011 (Industrial ), IEC 60945:2002 
(Maritime), IEC 62236-4:2008 (Railway)

telecom

• TIA / EIA 810-B

heArinG AiD comPAtiBility

• FCC47 CFR Part 68, Industry Canada CS-03, 
Australia AS/ACIF S040

eco-DesiGn

• ErP 2009/125/EC, ROHS 2011/65/EU,CHINA 
ROHS GB/T 26125-2011, GB/T 26572-2011, 
WEEE 2012/19/EU

Warunki środowiskowe
• Temperatura podczas pracy:  

od -5°C do +45°C. 

• Wilgotność: od 5% do 95% 

•  Temperatura przechowywania/transportu: 
od -25°C do +70°C 

• IEC 60529 (IP Class: IP 22)

ułatwienia dla serwisu
• Tryb Syslog

W skład zestawu wchodzi 
• Telefon stacjonarny ze słuchawką  

i klawiaturą alfabetyczną

• Kabel sieciowy: 3 m

• Broszura: zasady bezpieczeństwa

 

Akcesoria:
• 3MG27105AA 

Premium Add-on 10 keys module

• 3MG27106AA 
Premium Add-on 40 keys module

• 3MG27107AA 
Premium Smart display 14 keys module

• 3GV28047xx 
Monaural Headset

• 3GV28048xx 
Binaural Headset

• 3MG27110AA 
Premium Wall Mounting Kit

• 3MG08001AA 
Conference Module 8115 Audioffice

• 3MG08002AA 
Conference Module 8125 Audioffice


