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IMPONUJ�CE MO�LIWO�CI
TELEFONÓW REFLEXESTM

WWyy��wwiieettllaacczz  ii  kkllaawwiisszzee
Cyfrowe telefony Alcatel ReflexesTM mają jedno- lub
dwuwierszowe wyświetlacze. Na wyświetlaczach
dwuwierszowych pierwszy wiersz informuje o aktualnych
połączeniach. Drugi wiersz wyświetla informacje
kontekstowe dotyczące wszystkich faz komunikacji. Dzięki
temu od razu wiadomo, gdzie jest potrzebna funkcja, 
a wybrać ją można jednym naciśnięciem klawisza
programowalnego znajdującego się pod wyświetlaczem.
Funkcja regulacji kontrastu zapewnia dobrą widoczność
niezależnie od oświetlenia.

▲ NNaawwiiggaattoorr  ii  kkllaawwiisszzee  iinntteerraakkccyyjjnnee  //  DDuu��yy  wwyy��wwiieettllaacczz  
zz  wwiieelloommaa  iinnffoorrmmaaccjjaammii

NNaawwiiggaattoorr

Funkcja Nawigator telefonów Alcatel ReflexesTM ułatwia
korzystanie z wyświetlacza, umożliwiając przewijanie ekranu
w górę, w dół, w lewo i w prawo. Nawigator wraz 
z kontekstowymi klawiszami programowalnymi udostępnia
wiele funkcji systemu Alcatel. Z wszystkich funkcji
(wyświetlacza, klawiszy programowalnych i Nawigatora)
można korzystać szybko i wygodnie dzięki wyjątkowemu
interfejsowi użytkownika „One Touch” telefonów Alcatel
ReflexesTM.

PPrrzzyyjjeemmnnee  ww  ddoottyykkuu  
Telefony Alcatel Premium i Advanced ReflexesTM mają
wygodne, nowoczesne, ergonomiczne słuchawki. Dzięki
zastosowaniu nowo opracowanego materiału są one miękkie
i przyjemne w dotyku, a ponadto zawierają wbudowany
aparat słuchowy dla osób słabosłyszących.

KKllaawwiisszzee  rreegguullaaccjjii  dd��wwii��kkuu
Funkcje regulacji dźwięku (głośności, trybu
głośnomówiącego, wyciszania itp.) są dla ułatwienia
oddzielone od systemowych klawiszy funkcyjnych.

IIkkoonnyy  kkoommuunniikkaaccyyjjnnee  nnaa  wwyy��wwiieettllaacczzuu  LLCCDD
Telefony Alcatel ReflexesTM zawierają klawisze programowane
systemowo lub przez użytkownika. Ich oznaczenie może być
zależne od użytkownika lub unormowane na poziomie firmy.
Dzięki zrozumiałym ikonom, które zastępują skomplikowane
kombinacje diod LED, łatwo jest określić status połączenia.
Etykiety klawiszy są bardzo czytelne, ponieważ nakładki na
klawisze zawierają soczewki powiększające. Nakładki te są
opatentowanym elementem wyposażenia telefonów Alcatel.

KKllaawwiiaattuurraa  aallffaabbeettyycczznnaa
Telefony Alcatel Premium i Advanced ReflexesTM są
wyposażone w alfabetyczną klawiaturę. Umożliwia ona
wygodne korzystanie z firmowej książki telefonicznej przy
użyciu funkcji „wybieranie przez nazwę” oraz pisanie
krótkich wiadomości tekstowych.

▲ Klawisze regulacji d�wi�ku

▲ Klawiatura alfabetyczna

▲ Własne oznaczenia i du�e,
przezroczyste nakładki na
klawisze

TTeelleeffoonnyy  ccyyffrroowwee  AAllccaatteell  RReefflleexxeess™™

uułłaattwwiiaajj��  kkoommuunniikkaaccjj��  bbiizznneessooww��  
ddzzii��kkii  nnaasstt��ppuujj��ccyymm  ffuunnkkccjjoomm::

▲ ReflexesTM First

▲ ReflexesTM Premium

▲ ReflexesTM Easy



IInnttuuiiccyyjjnnee
Te telefony nie oślepiają migającymi diodami. Mają za to
intuicyjne ikony, które umożliwiają automatyczne
korzystanie z najbardziej zaawansowanych funkcji
systemowych. 
Dzięki klawiszom programowalnym nie trzeba uczyć się
obsługi telefonu. Systemy Alcatel wyręczają w tym
użytkowników. Korzystając z klawiatury alfabetycznej,
można na przykład wybierać rozmówców przez nazwę,
przy czym jedyna w swoim rodzaju centralna książka
telefoniczna systemu Alcatel maksymalnie upraszcza
nawiązywanie połączeń, a funkcja Nawigator sprawia, 
że obsługę telefonu ma się od razu w małym 
(lub wskazującym) palcu.

PPoommooccnnee  ii  iinntteelliiggeennttnnee
Główną zaletą tych telefonów jest ich wyjątkowa
inteligencja. Klawisze programowalne zmieniają swoje
funkcje w zależności od kontekstu połączenia, a ich
aktualne zastosowanie jest wskazywane na wyświetlaczu.
Praktyczne wskazówki głosowe stanowią dodatkową
pomoc. Dzięki temu odpowiednie funkcje są zawsze
dostępne we właściwym czasie.

OOppłłaaccaallnnee  nnaa  ddłłuuggoo
Telefony Reflexes współpracują z systemami Alcatel, m.in.
z cenionymi urządzeniami Alcatel OmniPCX — w wersji
Enterprise i Office — oraz Alcatel 4400, 4200 i Office.

UUrrzz��ddzzeenniiaa  AAllccaatteell  OOmmnniiPPCCXX  ttoo  sseerrwweerryy  kkoommuunniikkaaccyyjjnnee  oo  iimmppoonnuujj��ccyycchh

mmoo��lliiwwoo��cciiaacchh..  WWssppóółłpprraaccuujj��ccee  zz  nniimmii  tteelleeffoonnyy  mmuusszz��  ww  pprroossttyy  ssppoossóóbb

uuddoosstt��ppnniiaaćć  ttee  mmoo��lliiwwoo��ccii  ii  tteenn  wwaarruunneekk  ssppeełłnniiaajj��  nnaajjlleeppiieejj  tteerrmmiinnaallee

RReefflleexxeessTTMM..  DDzzii��kkii  nniimm  pprraaccoowwnniiccyy  ffiirrmmyy  bb��dd��  ww  ssttaanniiee  rrzzeecczzyywwii��cciiee

wwyykkoorrzzyyssttaaćć  wwsszzyyssttkkiiee  zzaaaawwaannssoowwaannee  ffuunnkkccjjee  ssyysstteemmóóww  AAllccaatteell  OOmmnniiPPCCXX..

CCzzaass  nniieezzbb��ddnnyy  nnaa  ooppaannoowwaanniiee  wwsszzyyssttkkiicchh  ffuunnkkccjjii  zzoossttaałł  zzrreedduukkoowwaannyy  ddoo

mmiinniimmuumm..  WW  rreezzuullttaacciiee  nnaasstt��ppuujjee  wwiiddoocczznnaa  ppoopprraawwaa  oobbssłłuuggii  kklliieennttóóww,,

wwyyddaajjnnoo��ccii  ii  zzaarrzz��ddzzaanniiaa  kkoosszzttaammii..

JESZCZE ŁŁAATTWWIIEEJJ



l CCTTII

l VV2244  aassyynncchhrroonniicczznnee//CCTTII

l SS00

l AAnnaallooggoowwee

ee--RReefflleexxeess™™  ttoo  nnoowwaa  sseerriiaa  uunniiwweerrssaallnnyycchh  tteelleeffoonnóóww  IIPP
ffiirrmmyy  AAllccaatteell  zz  wwbbuuddoowwaannyymmii  ffuunnkkccjjaammii  łł��cczznnoo��ccii  
ii  tteelleeffoonniiii  IIPP,,  kkttóórraa  ppoosszzeerrzzaa  ooffeerrtt��  tteelleeffoonnóóww  RReefflleexxeess™™

ii  uułłaattwwiiaa  kkoorrzzyyssttaanniiee  zz  ppoołł��cczzee��  VVooiiccee  oovveerr  IIPP::  

WWII��KKSSZZAA
FFUUNNKKCCJJOONNAALLNNOO		ĆĆ  
DDZZII��KKII  PPRRZZYYSSTTAAWWKKOOMM
AALLCCAATTEELL......

Dostosowywalność i uniwersalność telefonów Reflexes™

można w pełni uzyskać za pomocą przystawek Alcatel.
Łączą one dyskretnie telefon cyfrowy z łączem
komunikacyjnym i są doskonale zintegrowane z telefonami
Premium lub Advanced Reflexes™. Przystawki zwiększają
funkcjonalność telefonów, umożliwiając integrację ich
funkcji w aplikacjach komputerowych oraz łączenie
dodatkowych urządzeń peryferyjnych.

PPrrzzeennoo��nnyy  aappaarraatt  RReefflleexxeessTTMM

• Telefon można łatwo przenieść z jednego gabinetu do
drugiego — wystarczy zabrać go ze sobą lub przekazać
innemu współpracownikowi. Potrzebne jest tylko
standardowe źródło zasilania. Funkcje i zapisane dane
oraz numer pozostaną niezmienione.

• Dostępne jest również połączenie z komputerem.

DDEECCTT//CCTTII  

TTeelleeffoonn  ww  kkoommppuutteerrzzee
• Funkcje telefoniczne, np. przełączanie i przekazywanie

połączeń, można inicjować z komputera.
• Osobę telefonującą można rozpoznać przed odebraniem

połączenia. Odpowiednie informacje pojawiają się
automatycznie na ekranie komputera.

• Dostępna jest prosta funkcja oddzwaniania w przypadku
nieodebranych połączeń.

• Ważne połączenia można wstępnie zaprogramować na
określony czas.

LLiinniiaa  nnaajjmmnniieejjsszzeeggoo  ooppoorruu
• Korzystając ze zwykłej linii telefonicznej, można

przesyłać i odbierać dane. Wystarczy podłączyć telefon
do komputera.

CCyyffrroowwaa  sszzyybbkkoo��ćć
• Dzięki ISDN można przesyłać i odbierać pliki jeszcze

szybciej i bardziej niezawodnie niż za pomocą
standardowych linii telefonicznych.

TTeelleeffoonn  RReefflleexxeess™™ ddoossttoossoowwuujjee  ssii��  ssaamm
• Nowy telefon można podłączyć do faksu, automatycznej

sekretarki lub modemu przy użyciu jednej linii
telefonicznej.

• Połączenia telefoniczne można odbierać nawet podczas
transmisji danych z serwera lub odbierania faksu. 

TTEELLEEFFOONNIIAA  IIPP,,  
SSEERRIIAA  EE--RREEFFLLEEXXEESS



r SSttyyll  wwzzoorrnniiccttwwaa  AAllccaatteell  RReefflleexxeess™™

r PPeełłnnyy  zzeessttaaww  ffuunnkkccjjii  tteelleeffoonniicczznnyycchh
r ZZggooddnnoo��ćć  zzee  ssttaannddaarrddaammii  IIPP  ii  VVOOIIPP
r PPoozziioommyy  jjaakkoo��ccii  uussłłuugg  ((QQooSS))
r FFuunnkkccjjee  zzaarrzz��ddzzaanniiaa
r ŁŁaattwwaa  rroozzbbuuddoowwaa  ii  ddłłuuggii  ookkrreess  uu��yyttkkoowwaanniiaa
WW  sskkłłaadd  sseerriiii  ee--RReefflleexxeess  wwcchhooddzz��  ttrrzzyy  tteelleeffoonnyy::  
EEaassyy,,  PPrreemmiiuumm  ii  AAddvvaanncceedd..  TTeelleeffoonnyy  IIPP  ee--RReefflleexxeess™™

uuddoosstt��ppnniiaajj��  wwsszzyyssttkkiiee  uussłłuuggii  tteelleeffoonniicczznnee  ssyysstteemmuu
AAllccaatteell  OOmmnniiPPCCXX  ooffeerroowwaannee  pprrzzeezz  ooddppoowwiiaaddaajj��ccee
iimm  ssttaannddaarrddoowwee  tteelleeffoonnyy  RReefflleexxeess™™..

……  SSEERRIIII  ZZEESSTTAAWWÓÓWW
SSŁŁUUCCHHAAWWKKOOWWYYCCHH

……  II  MMOODDUUŁŁOOMM
DDOODDAATTKKOOWWYYMM
TTeelleeffoonnyy  RReefflleexxeess™™ rroozzwwiijjaajj��  ssii��  wwrraazz  zz  ffiirrmm��
• Do telefonów można dodać nowe funkcje i klawisze

bezpośredniego wybierania. Od razu widać, czy linie
współpracowników są zajęte. Można również wybrać
liczbę dodawanych klawiszy.

• Telefon może także służyć jako centralka. Po dodaniu
maksymalnie 80 klawiszy firmowy operator ma
bezpośredni dostęp do wszystkich numerów
wewnętrznych oraz informacji o ich statusie 
(wolny, zajęty itp.).

FIRST EASY PREMIUM ADVANCED

OBRAZ
WWyy��wwiieettllaacczz 1 x 20 znaków 1 x 20 znaków 2 x 40 znaków

1 klawisz steruj�cy 1 klawisz steruj�cy 5 klawiszy dodatkowych
1 klawisz Nawigator
1 klawisz steruj�cy

IIddeennttyyffiikkaaccjjaa  tteelleeffoonnuujj��cceeggoo,,  ddaattaa,,  
ggooddzziinnaa,,  ddłłuuggoo��ćć  ii  kkoosszztt  ppoołł��cczzeenniiaa ✓ ✓ ✓
OOddbbiióórr  wwiiaaddoommoo��ccii  tteekkssttoowwyycchh ✓ ✓ ✓
DDiiooddaa  LLEEDD  wwiiaaddoommoo��ccii ✓ ✓ ✓ ✓

KLAWISZE
KKllaawwiisszzee  pprrooggrraammoowwaallnnee 8 8 12 24
KKllaawwiisszzee  ssttaałłee 5 10 7
DDiiooddyy//iikkoonnyy  zzwwii��zzaannee  zz  kkllaawwiisszzaammii 6 diod 12 ikon (6 stanów) 24 ikony (6 stanów)
LLiicczzbbaa  lliinniiii 1 linia 2 linie wiele linii wiele linii

(maks. 12 linii*) (maks. 24 linie*)

D�WI�K
GGłłoo��nniikk ✓ ✓ ✓
TTrryybb  ggłłoo��nnoommóówwii��ccyy ✓ ✓
WWyycciisszzaanniiee ✓ ✓
IInntteerrkkoomm ✓ ✓

PROGRAMOWANIE
OOppeerraattoorr ✓* ✓
FFiillttrroowwaanniiee  ddyyrreekkttoorr//  sseekkrreettaarrkkaa ✓ ✓
PPoołł��cczzeenniiaa  ggrruuppoowwee ✓ ✓

KSI��KA TELEFONICZNA
IInnddyywwiidduuaallnnaa 10 do 12 pozycji* 10 do 12 pozycji* 10 do 12 pozycji* 30 do 45 pozycji*
FFiirrmmoowwaa ✓ ✓ ✓ ✓
WWbbuuddoowwaannaa  kkllaawwiiaattuurraa  aallffaabbeettyycczznnaa ✓ ✓
WWyybbiieerraanniiee  pprrzzeezz  nnaazzww�� ✓*1 ✓ ✓
WWiiaaddoommoo��ccii  tteekkssttoowwee ✓ ✓ ✓
NNiieeooddeebbrraannee  ppoołł��cczzeenniiaa  IISSDDNN ✓* ✓ ✓

SPECYFIKACJA
MMoonnttaa��  nnaa  ��cciiaanniiee standardowo standardowo z zestawem z zestawem 

monta�owym monta�owym
EErrggoonnoommiicczznnaa  ssłłuucchhaawwkkaa standardowa standardowa komfortowa komfortowa
ZZeessttaaww  ssłłuucchhaawwkkoowwyy ✓ ✓ ✓ ✓
((zzoobb..  lliisstt��  zzaattwwiieerrddzzoonnyycchh  zzeessttaawwóóww))

WYMIARY
SSzzeerrookkoo��ćć 177 mm 177 mm 246,5 mm 285 mm
WWyyssookkoo��ćć 59 mm 59 mm 86,5 mm 79,5 mm
GGłł��bbookkoo��ćć 196 mm 196 mm 219,5 mm 196,5 mm
WWaaggaa 600 g 630 g 880 g/1090 g 980 g/1190 g

MODUŁY DODATKOWE
2200  lluubb  4400  kkllaawwiisszzyy ✓ ✓

PRZYSTAWKI
CCTTII  //  DDEECCTT--CCTTII  //  VV2244  --CCTTII  //  SS00  //  AAnnaallooggoowwaa zewn�trzna* zewn�trzna* mo�na wbudować mo�na wbudować
DDEECCTT  RReefflleexxeess wbudowana

(Advanced DECT)
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PPOODDSSUUMMOOWWAANNIIEE  FFUUNNKKCCJJII

Seria e-Reflexes

Seria Reflexes

▲ WWeerrssjjee  2200--  lluubb  4400--kkllaawwiisszzoowwee  

NNaa  jjeeddnnoo  uucchhoo NNaa  ddwwoojjee  uusszzuu

EASY PREMIUM ADVANCED
e-Reflexes e-Reflexes e-Reflexes

1100//110000  BBaassee  TT  ✓ ✓ ✓
ZZggooddnnoo��ćć  ttrraannssmmiissjjii  ggłłoossuu  zz  pprroottookkoołłeemm  HH332233 ✓ ✓ ✓
GG771111,,  GG772233..11,,  GG772299aa ✓ ✓ ✓
PPeełłnnoodduupplleekkssoowwyy  ttrryybb  ggłłoo��nnoommóówwii��ccyy ✓ ✓
DDooddaattkkoowwee  zzłł��cczzee  PPCC  RRJJ4455  zz  pprrzzeełł��cczznniikkiieemm  ✓ ✓
ZZggooddnnoo��ćć  zzee  ssttaannddaarrddeemm  IIEEEEEE  880022..33aaff ✓ ✓ ✓
MMeennuu  kkoonnffiigguurraaccyyjjnnee  IIPP ✓ ✓ ✓
FFuunnkkccjjee  zzaarrzz��ddzzaanniiaa  VVLLAANN ✓ ✓ ✓
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