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CNPJ: 20.175.717/0001-81

Central PABX, com 10 slots de capacidade de até 32 canais
cada. 01 Placa de controle. 01 Placa fonte. 02 placas de
ramal, totalizando 48 ramais. 01 placa de 08troncos
analógicos. Incluído instalação, programação e ativação da
central e ramais.

201004 UN 1,000 18.800,000 18.800,000Leucotron1

PABX ISION IP 1500 para rack com capacidade maxima de
até 128 troncos, 500 ramais IP com 04 SLOTS de 08 canais
e até 600 portas ( TDM+ IP) equipado com  02 placas de  8
ramais analógicos, e uma placa com 8 troncos
analógicos,incluso o rackde parede com patch panel,
tomadas de telefonia, cabeamento, canaletas, programação e
instalação (montagem de central, montagem do rack, testes,
aceitação e treinamento da telefonista)

201065 UN 1,000 12.500,000 12.500,000leucotron2

PABX ISION IP 1600 para rack com capacidade maxima de
até 128 troncos, 500 ramais com 08 SLOTS de 08 canais e
até 600 portas ( TDM+IP)acompanha: 01 contaction
telefonista, 01 placa de 30 troncos digitais, 04 placas de 8
ramais analógicos, 02 placas de 8 troncos analógicos, 01
rack 8U”,01 bandeja para rack, 50 mts de cabo de rede cat
5, 01 conector, fiação e tomadas, 01 frente falsa, 01 guia de
cabo, 16  porcas gaiola,01 régua de tomadas, incluído
instalação, programação e ativação da central e ramais.

200819 UN 1,000 14.200,000 14.200,000leucotron3

TELEFONE TERMINAL INTELIGENTE P/PABX 
Gancho óptico com sensor infravermelho

Sensor de movimento com configuração de alarmes e
disparo múltiplo 

Viva-voz e acesso rápido aos ramais Headset com conexão
dedicada (RJ9)

Teclas para ajustes do volume de áudio 

Teclas para navegação no display

10 teclas programáveis comsinalização através de LEDs 

Tecla Flash, Rediscar, chamadas, agenda, apagar e+opções 

Tecla Capturar chamada programável

Tecla com sinalização (LED)paraheadset, viva-voz, mudo e
rechamada

Tecla para configuração da DISA

 Bloqueiode teclado para limpeza do terminal visos sonoros
(bips) de alerta 
O terminal digital possui um display gráfico de 128 × 64
pixels com ajusta de Contraste, oque garante mais conforto
aos usuários. possui, além de diversos benefícios
paramelhorar a comunicação, um sensor de movimento
integrado que, quando acionado,disparaum alerta sonoro ou
liga para o telefone programado, se alguém passar
emfrenteao aparelho. Assim, você economiza e não perde a
segurança. 

200140 UN 1,000 948,630 948,630leucotron4

Total  do Fornecedor 46.448,630
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