MUSIC-ON-HOLD
Külső, hívástartás alatti hangbejátszó egység

A sokoldalú üzenetlejátszó
A Matrix bemutatja a Music-On-Hold (MOH) készülékét, egy
kompakt, sokoldalú, külső berendezést. Bármely telefonalközpont
vagy többvonalas telefonkészülék külső hangforrás bemenetéhez
csatlakoztatva, egyedi hangüzenet vagy zene játszható le a hívó fél
számára hívástartás alatt.
Az Ön választásának megfelelő zene felvételét és lejátszását vagy
akár cégének vagy termékének bemutatását teszi lehetővé.
Az üzenetek helyben rögzíthetőek és a Matrix MOH hangerőszabályzója és audio csatlakozása segítségével könnyedén
használatba vehetőek.
A mikrovezérlő köré felépített ultramodern kialakítás és a magas
minőségű telekommunikációs hangchip teszi a Matrix MOH
készüléket megbízható és sokoldalú üzenetlejátszóvá.
Könnyű használni, költséghatékony, alacsony energiafogyasztású.

TERMÉKJELLEMZŐK
Hívástartás alatti zene
Kívánt mennyiségű zene vehető fel és játszható
le a hívó fél számára hívástartás alatt. A zene
annyiszor és akkor ismételhető, ahányszor, és
amikor kívánja.
Hívástartás alatti üzenet
Akár üzenet is felvehető a készülékkel, melyet
lejátszik a hívó fél számára hívástartás alatt.
Hatékony hirdetési vagy vállalati kommunikációs
eszköz. Ezt a funkciót használhatja vállalatához
köthető termékekről vagy szolgáltatásokról szóló
információk lejátszására.

Ismétlődő üzenetlejátszó
Üzenet és zene is felvehető, amit ismétel a Matrix
MOH. Csatlakoztassa az ügyfélhívó rendszerhez
és kiváló lehetőséget kap ismétlődő hirdetésközlésre
nyilvános intézményekben, iskolákban, bemutatótermekben, stb.
Háttérzene
A Matrix MOH készüléket használhatja saját
háttérzene lejátszására vállalatánál, ezzel
kiválthatja a CD vagy kazetta lejátszót ennél az
alkalmazásnál.

A Matrix MOH előnyei más hagyományos eszközökkel szemben!
Beépített tartás zene telefonalközpontban
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Audio bemenet:
Audio kimenet:
Tápegység:
Üzenet hossza:
DIP kapcsolók:
Méretek:
Súly:

1,5V rms (maximum)
1,5V rms (maximum), állítható
9V DC adapteren keresztül
1 db 240 másodperces vagy 2 db
120 másodperces
4 db, a lejátszás/felvétel opciókhoz
9×8×3cm
0,25kg

A MATRIX gyárról
A Matrix ISO 9001 minősítéssel rendelkező, a világ egyik vezető telekommunikációs berendezéseket gyártó
vállalata. Termékei között egyaránt megtalálja a hagyományos és hibrid telefonközpontokat, VoIP termékeket,
GSM alkalmazásokat, üzenetrögzítő rendszereket és számos kiegészítő berendezést. A folyamatosan
megújuló technológiát alkalmazva és a telepítők, felhasználók érdekeit folyamatosan szem előtt tartva, a Matrix
mindig követi a telekommunikációs ipar változásait. Több, mint 1000000 telepített vonal, melyek száma naponta
1000 vonallal bővül, a telepített helyeken a Matrix több mint 10000000 hívást bonyolít naponta. Így a Matrix
elnyerte a felhasználók elismerését és bizalmát az egész ipar körében. Nem csoda, hogy a Matrix elnyerte a
legjobb alközpont és telefonrendszer gyártó díját.

