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De Spectralink 7502 draadloze DECT-handset is elegant maar tevens 

robuust met functies die ontworpen zijn om de productiviteit van de 

gebruiker en het bedrijf te verhogen voor mobiele medewerkers die op 

een klein kantoor of thuis werken, en algemene kantooromgevingen. Het 

kleurenscherm en de intuïtieve menustructuur maken de handset een 

praktische en geliefde keuze voor mobiele medewerkers in algemene 

kantooromgevingen binnen verschillende bedrijfstakken.

Zakelijke voordelen

Gebruiksgemak is cruciaal voor elke handset, omdat het anders geen 

waardevol middel is voor medewerkers die veel onderweg zijn. De 

Spectralink 7502 draadloze DECT-handset heeft een intuïtief ontwerp, 

waardoor iedere gebruiker hem eenvoudig kan gebruiken.

Met de Spectralink 7502-handset profiteren medewerkers van een hogere 

productiviteit met gemakkelijker en sneller toegang tot de informatie die 

ze nodig hebben om hun dagelijkse werkzaamheden uit te voeren.

De 7502 is ontworpen voor eenvoudig gebruik met één hand door 

rechts- en linkshandige mensen. De handset past comfortabel in de 

handen van de gebruiker met eenvoudige toegang tot alle toetsen, en 

men heeft snelle toegang tot functies via de twee softtoetsen en de 

vierwegs navigatietoetsen. Tot slot heeft de handset alle belangrijke 

gebruikersfuncties beschikbaar in het schermmenu.

De Spectralink 7502-handset is gecertificeerd en getest met 

marktleidende Call Control en Unified Communications (UC) platformen.

Stijlvolle DECT-kantoorhandset voor 
kleine en gemiddeld grote bedrijven  

Spectralink 
7502

• Gecertificeerd en getest met 
marktleidende Call Control- en UC-
platformen

• Speciale functies voor algemene 
werkomgevingen op kantoor

• Groot kleurenscherm en intuïtieve 
menustructuur

• Combineert elegantie en 
duurzaamheid

• Verhoogt productiviteit en 
optimaliseert workflow

• Ondersteunt bedrade headsets

• Ondersteunt de mogelijkheid 
om berichten te ontvangen 
(24 tekens)

Voordelen

We integreren met meerdere 
platformen op het gebied van bellen, 
unified communications, alarmen, 
meldingen en berichten. 

Ga voor een recente lijst naar onze 
Technology Alliance Partner site.

TECHNOLOGY ALLIANCE PARTNERS
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Functies

Specificaties

Spectralink 7502

• TFT-kleurenscherm:

 - 65.000 kleuren

 - Acht tekstregels/pictogrammen

 - 128 x 160 pixels

• DECT-radio met volledige sleuf

• Datum en tijd op scherm*

• Vierwegs navigatietoets

• Automatische toetsvergrendeling

• 12 verschillende beltonen en instelbaar belvolume

• Instelbaar volume voor meldingen 
(batterij bijna leeg/weinig bereik/binnenkomend bericht)

• Berichten op stille modus 
(scherm knipperen, trillen, of korte beltoon)

• Beller-ID

• Telefoonboek met 350 contacten

• Oproeplijst: Binnenkomend/gemist/ontvangen

• Grootte oproeplijst: 40

• Oproeplijst opgeslagen in permanent geheugen

• Sneltoets

• Trillende melding

• Luidspreker op automatisch antwoorden

• Automatisch aanmelden – roamen tussen 2 verschillende 
installaties

• Ondersteunt software-update door de lucht (Software Update 
Over The Air (SUOTA))

• Ondersteunt configuratie door de lucht (Configuration Over The Air 
(COTA))

• Ondersteunt binnenkomende gerichte berichten (maximaal 24 
tekens)*

• Luidspreker/handsfree

• Traditionele hoofdtelefoonaansluiting

• 15 menutalen 
(ENG, FR, DE, ES, IT, NL, CZ, PL, DK, NO, SV, FI, PT, RU, TR)

• Ondersteunde abonnementen: 2

• Ondersteunde DECT-servers: Alle Spectralink IP-DECT-servers en 
Hybrid DECT-servers (CPU II) – met de nieuwste firmware.

* Systeemafhankelijke functie

Goedkeuringen

• EMC: EN 301 489-17 V3.1.1

• Radio: EN 300 328 V2.2.2

• RF-veiligheid: EN 50566:2017

• Productveiligheid: EN 62368-1:2020+A11:2020

• DECT: EN 301 406 V2.1.1

Zie onze website voor de meest recente goedkeuringen en naleving van 
regelgeving.

Spraak-/stand-bytijd

• Tot 24/200 uren

Afmetingen en gewicht

• Afmetingen: 146 x 48 x 19,7 mm

• Gewicht: 110 gram incl. batterij

Batterij

• Batterij: Li-ion batterij (3,6 V, 1170 mAh; 4,2 Wh)

• Eenvoudig te vervangen batterij

• Gebruiksduur van de batterij indien correct opgeladen en gebruikt:  
twee jaar of 500 keer opladen

Bedrijfstemperatuur

• Incl. opladen: 0 - 40 ºC
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Over Spectralink

Spectralink is een onderscheiden aanbieder van mobiele technologie en is al 
30 jaar medebepalend voor de manier waarop klanten werken en communiceren. 
We zijn voortdurend op zoek naar ongewone uitdagingen, ondersteunen mobiele 
medewerkers en openen nieuwe mogelijkheden voor klanten en partners. Onze 
mobiele oplossingen zijn van hoge kwaliteit en de beste in hun soort, waardoor we 
onze klanten altijd kunnen steunen –waar ze ook werken en hoe ze ons ook nodig 
hebben. Onze medewerkers, onze wil om te innoveren en onze passie vormen de 
basis voor ons succes.
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Maak uw Spectralink DECT-
oplossing compleet

Optimaliseer uw Spectralink DECT-oplossing met 
AMIE® Advanced for IP-DECT

Een cloudgebaseerd oplossingsbeheerplatform voor IT- en 

telecommunicatiebeheerders voor het bewaken van IP-DECT-

servers, basisstations en handsets. AMIE Advanced for IP-DECT 

voorziet in gecentraliseerd gebruik, gedetailleerde analyses van 

systeemprestaties, geautomatiseerde en geplande taken en 

proactieve meldingen wanneer de infrastructuur aandacht vereist.

Bescherm en verbeter de waarde van 
uw Spectralink-mobiliteitsoplossing met 
softwaregarantie 

Spectralink-softwaregarantie is speciaal bedoeld om uw 

bestaande Spectralink DECT-oplossing te complementeren 

en beschermen. Met softwaregarantie heeft u toegang tot 

alle beschikbare software-upgrades, inclusief nieuwe functies, 

service-updates en veiligheidsverbeteringen om het risico op 

gegevensverlies/-schending tijdens uw abbonnementsperiode te 

verkleinen.

Beperk de risico's van uw investering met 
professionele services van Spectralink

Ontwerpen Implementeren

Strategie naar succes. Allereerst analyseren en beoordelen 
wij uw behoeften op basis van uw bedrijfsdoelstellingen, de 
eisen van eindgebruikers en de bestaande IT-infrastructuur. 
Daarna stippelen we samen met u een effectieve strategie 
uit, die de juiste combinatie van mobiele apparatuur, 
toepassingen en technologie omvat.

Activeer uw oplossing en stem deze af. We helpen 
uw plan in de praktijk te brengen met een grondig 
implementatieproces dat de configuratie, implementatie 
en het testen van alle aspecten van uw technische 
omgeving omvat. We bieden ook een uitgebreid 
trainingsprogramma om uw medewerkers voor te bereiden 
en klaar te stomen voor mobiel succes.

 
 

 

WAT IS ER AAN 
DE HAND MET 

MIJN DECT-
OPLOSSING?

Wat is de status 
van mijn 

systeem?
Wanneer moet 

ik meer capaciteit 
toevoegen?

Hoe doen mijn 
telefoons het?

Hoe weet 
ik of alle 

basisstations 
nog steeds zijn 

gesynchroni-
seerd?

Kan ik massaal 
servers, 

basisstations 
en telefoons 

wijzigen?

Hoeveel 
worden mijn 

telefoons 
gebruikt? En 

wanneer?

Kan ik 
reservekopieën 
automatiseren/

plannen?
Hoe zorg ik 

ervoor dat mijn 
software op 

verschillende 
servers compliant 

blijft?

Kan ik de 
reservekopie van 

de ene server 
toepassen op 
een andere?


