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Xelion Phone System 
 
Wat uw precieze wensen ook zijn, er is altijd een telefoon die bij u én bij Xelion past! Xelion biedt de 
mogelijkheid te kiezen uit normale of pc-telefoons. Allemaal functioneel en elegant om te zien, maar wel elk 
voor een eigen typische beller. Desgewenst kunt u ook uw huidige telefoons op Xelion aansluiten. Zelfs uw PC 
of mobiele telefoon kan een Xelion-telefoon worden. 
 
           

         Bureau Telefoons 
           
         Bureautelefoon: Aastra 6730i en 6731i 
          

De Aastra 6730i en 6731i bieden 
uitzonderlijke mogelijkheden en flexibiliteit. 
Met een slank en elegant design en een 
compacte footprint, leveren deze multi-line 
SIP telefoons de geavanceerde 
eigenschappen en prestaties welke normaal 
alleen in het hogere segment te vinden zijn. 
De nieuwe Aastra vaste toestellen 
ondersteunen geavanceerde XML 
mogelijkheden en hebben een bijzonder 
goede geluidskwaliteit. 
 
Kenmerken Aastra 6730i 
- Elegante, zakelijke uitstraling 
- LCD-display met 3 regels 
- 8 programmeerbare toetsen 
- 1 Ethernet poort 
- Nummerherhaling 
- Headsetaansluiting  
- Busy Lamp Field 
- Inclusief adapter 
 
Kenmerken Aastra 6731i 
- Al de bovengenoemde kenmerken 
- PoE ondersteuning 
- 2 Ethernet poorten 
- Exclusief Netadapter 
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Bureau Telefoons 

           
         Bureautelefoon: Aastra 6753i 
          

De Aastra 6753i biedt  uitzonderlijke 
mogelijkheden en flexibiliteit. Met een slank 
en elegant design en een compacte 
footprint, leveren deze multi-line SIP 
telefoons de geavanceerde eigenschappen en 
prestaties welke normaal alleen in het 
hogere segment te vinden zijn. De nieuwe  
Aastra vaste toestellen ondersteunen 
geavanceerde XML mogelijkheden en hebben 
een bijzonder goede geluidskwaliteit. 
 
Kenmerken Aastra 6753i 
- Elegante, zakelijke uitstraling 
- LCD-display met 3 regels 
- 2 Ethernet poort 
- 3 lijn 
- Nummerherhaling 
- Headsetaansluiting  
- HI-Q hoge kwaliteit audio 
- Power over Ethernet 
- Inclusief Netadapter 
- Uitbreidbaar met M670i  
 
 
 
Kenmerken Aastra M670i 
- 32 extra functietoetsen 
- maximaal 3 modules 
- geschikt voor 6753i, 6755i, 6757i, 6739i 

 
 
 
Kenmerken Aastra Netadapter 
- geschikt voor 6731i, 6751i, 6759i 
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Plantronics headset 

           
         Plantronics Blackwire C310/C320 
          

De Plantronics Blackwire C310 headset is een 
professionele unified communications 
headset voor windows en mac. Dankzij de 
USB aansluiting is de Blackwire C310 headset 
gemakkelijk aan te sluiten en is de 
installatie plug & play 

 
         Kenmerken 

- Wideband audio met Noise-cancelling 
voor het beste geluidskwaliteit 

- Digital Signal Processing (DPS) voor een 
natuurlijk stemgeluid 

- Sound Guard Technology automatische 
protectie tegen geluidspieken 

- Dynamic EQ automatische aanpassing 
geluid bij voice of multimedia 

- Een comfortabele headset, geschikt voor 
uren pc-gebruik 

- Bedieningsknoppen  
- Plug in en bel! Geen drivers 
- Ook als stereo uitvoering te krijgen C320 
 
 
 
Plantronics Blackwire C420 

          
Uitstekende audio en stemkwaliteit is van 
essentieel belang voor goede communicatie. 
Met levensechte audio en een simpele 
bediening, maakt de Plantronics Blackwire 
C420 PC communicatie nog effectiever. 

 
         Kenmerken 

- Wideband voor beste geluidskwaliteit 
- Digital Signal Processing (DPS) voor 

natuurlijk stemgeluid 
- Stereo headset 
- Een comfortabele headset 
- Bedieningsknoppen  
- Verstelbare en ruis onderdrukkende 

microfoon 
- Plug in en bel! Geen drivers 
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Plantronics headset 
 
Plantronics Savi W440 

          
Met de introductie van de Savi W440 heeft 
Plantronics ervoor gezorgd dat flexibele 
werknemers die bellen met hun PC softphone 
applicatie locatie onafhankelijk kunnen 
bellen terwijl zij een superieure 
audiokwaliteit ervaren.  
 

         Kenmerken 
- Draadloos bereik max 120 meter 
- Tot 9 uur gesprekstijd 
- Lichte draadloze headset 22 gr 
- Geschikt voor Electronic Hookswitch of 

hoornlifter 
- DECT technologie 
- Breedbandaudio 
- Digital Signal Processing (DPS) voor 

natuurlijk stemgeluid 
- Ruisonderdrukking 
- USB aansluiting 
 
Plantronics CS540 

          
Met deze draadloze headset heeft u niet 
alleen een kwalitatief goede headset in 
handen, maar ook een headset die voorzien 
is van een luxe uitstraling. De zakelijke en 
professionele look van deze lichtgewicht 
headset maakt hem ideaal om te gebruiken 
bij de receptie of moderne 
kantooromgevingen. 
 

         Kenmerken 
- Draadloos bereik max 120 meter 
- Tot 9 uur gesprekstijd 
- Lichte draadloze DECT headset met 21gr 
- Geschikt voor Electronic Hookswitch of 

hoornlifter 
- DECT technologie 
- Breedbandaudio voor beste 

geluidskwaliteit 
- Digital Signal Processing (DPS) voor 

natuurlijk stemgeluid en 
ruisonderdrukking 

- Aansluiting op bureautoestel 
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PC Telefoons 

           
         Xelion USB Phone 
          

Om het bellen vanaf de pc verder te 
vergemakkelijken heeft Xelion een 
comfortabele USB hoorn ontwikkeld. 

 
         Kenmerken 

- Eenvoudig als een mobieltje 
- Telefoon rinkelt zelf, geen pc speaker 

nodig 
- Goede gesprekskwaliteit door echo 

onderdrukking 
- Ruisreductie 
- Volume-regelaar 
- Mute-functie 
- Opnemen/ophangen knop 
- Numeriek toetsenbord* 
- Geen voeding nodig, aansluiten op USB 
- Plug in en bel! Geen drivers 

*Geen ondersteuning van de knoppen bij Mac Os 
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Cisco SPA112 

           
Op de Cisco SPA112 Voip converter kunt u 
twee analoge telefoons aansluiten en 
omvormen naar VoIP. De SPA112 van Cisco is 
de opvolger van de Linksys PAP2T. 

 
         Kenmerken 

- Eenvoudig je analoge toestel aansluiten 
- 2x analoge aansluiting 
- PSTN naar SIP Protocol 
- LAN 1x 10/100Mpbs 
- Let op! Niet geschikt voor 

frankeermachines 
 
 
 
 
 
 
 
 

GSM SIP Gateway Xelion 
           

Bespaar kosten op uw GSM telefoonverkeer 
wanneer uw bedrijf  beschikt over een VoIP 
centrale. VoIP naar GSM en GSM naar VoIP. 

 
         Kenmerken 

- Mobiel en SMS 
- Quad band antenne 
- 2 GSM kanalen  
- Gratis bellen; Geen kosten voor het 

bellen van Vast naar Mobiel bij een On-
Net mobiel abonnement 

- Back-Up: Altijd bereikbaar ook bij 
storingen in de Voip centrale 
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