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Pöytäpuhelin ikäihmisille ja lapsille
THINK TIT-904 soveltuu erityisen hyvin niille, jotka 
ovat tottuneet perinteisen puhelimen käyttöön. Se-
nioreilla mutkikkaat matkapuhelimet jäävät helposti 
käyttämättä, koska niiden käytössä vaaditaan liikaa 
teknistä osaamista, tarkkaa näköä,
vakaata kättä sekä toimintojen muistamista kuten akun 
lataaminen. Isot ja selkeät näppäimet ovat helposti 
luettavissa ja painettavissa.

Myös lapsille puhelinlaite on helpompi käyttää: Noste-
taan luuri ylös, valitaan numero ja puhelu yhdistään.

Myyntipakkauksen sisältö:
• GSM-pöytäpuhelin antennilla
• Ulkoinen virtalähde (AC/DC)
• Sisäinen vaihdettava akku
• Suomenkielinen asennusohje
• EAN: 6419532922225

Tekniset tiedot
• GSM-taajuusalueet: 900/1800MHz
• SIM-korttipaikka (normaali)
• Yhteensopiva kaikkien matkapuhelinoperaattorien 
  kanssa
• LCD-näyttö taustavalolla
• Tekstiviestien lähetys ja vastaanotto
• Pikavalintanäppäimet 5x
• Puhelinluettelo
• Handsfree-kaiutinpuhelintoiminto
• Äänenvoimakkuuden säätö
• Soitonsiirrot, uudelleenvalinnat, caller ID
• Puheluhistoria:
 - Soitetut
 - Vastatut
 - Vastaamattomat
• Vaihdettava Lithium Ion akku
• Puheaika akulla: 2h
• Valmiusaika akulla: 2-3 vrk
• Käyttöjännite: 5VDC
• Käyttölämpötila-alue: -10°C...40°

Mökkipuhelimeksi
Vaikka useimmilla ihmisillä on GSM-matkapuhelin, on 
perusteltua pitää mökillä oma puhelinliittymä. Mökkipu-
helin tarjoaa saavutettavuuden lisäksi turvallisuutta: Eri-
laisissa hätä- ja onnettomuustilanteissa on elintärkeää, 
että apu saadaan kutsuttua paikalle mahdollisimman 
nopeasti. Kiinteästi asennettu pöytäpuhelin ei katoa 
eikä lakkaa toimimasta vaikka laturi olisikin kateissa. 
GSM-tekniikalla toimiva pöytäpuhelin ei myöskään ole 
yhtä altis ukkosvikaantumisille kuin tavallinen

lankapuhelin, koska sitä ei ole kytketty ilmassa kulkeviin 
puhelinjohtoihin. Akulla varustettu TIT-904 toimii myös 
sähkökatkosten aikana ja mahdollistaa hätäpuhelut 
vaikka ilman SIM-korttia.

Yrityksen virtuaalivaihteeseen
Monissa yrityksissä ei ole enää erillistä puhelinvaihdetta 
ollenkaan, vaan vaihdepalvelut on toteutettu nykyaikaisesti 
virtuaalipalveluna operaattorin avulla. Näin myös perinteisis-
tä puhelinkoneista on luovuttu ja yrityksen alaliittymät ovat 
tavallisia GSM-liittymiä.

Virtuaalivaihdetoteutuksiin THINK TIT-904 tarjoaa työpistee-
seen oivallisen puhelinlaiteratkaisun: TIT-904 on tyylikkäästi 
suunniteltu yritystason laadukas pöytäpuhelin, jossa on 
monipuoliset ominaisuudet niitä kaipaaville: soitonsiirrot, 
pikavalinnat, uudelleenvalinnat, kaiutinpuhelintoiminto, SMS-
tekstiviestituki, muistipaikat, soittohistoria jne.

Liikuteltava pöytäpuhelin sopii myös messuille, seminaareihin, 
näyttelyihin, neuvotteluhuoneeseen ja väliaikaisiin toimitiloihin 
sekä tapahtumiin.

THINK TIT-904 on helppokäyttöinen GSM-puhelin, ulkoisesti kuten tavallinen pöytäpuhelin, mutta se on varustettu 
SIM-korttipaikalla ja toimii langattomasti GSM-tekniikalla. Näin laitteeseen on yhdistetty pöytäpuhelimen helppo-
käyttöisyys sekä nykyaikainen langaton puhelintekniikka.
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