
universele deurtelefoon T-71u



Al le deurte lefoons d ie in Neder land 

voorkomen, kunnen vervangen 

worden door de Tegui T-71u. Deze 

universe le deurte lefoon past op a l le 

typen en merken analoge toeste l len 

met een bedrading van 4+n of 

5+n aders ,  maar n iet op d ig i ta le 

systemen. De Ser ie 7 deurte lefoon 

heeft een s ier l i jke vormgeving. 

Makkel i jk opnemen en ophangen. 

Een u i tstekende spraakverb ind ing 

en a l t i jd goed werkend.

Ontworpen voor opt imale 

communicat ie ,  met twee jaar 

garant ie . 

tegui ,  techniek en des ign

Als het get i j  ver loopt ,  moet men de bakens verzetten 



Tegui un iverse le deurte lefoon T-71u

De T-71u heeft een volumeregelaar voor de microfoon en een voor de 

speaker.  Door de gelu idssterktes aan te passen kan de T-71u andere 

deurte lefoons vervangen. Het toeste l  heeft zowel een mechanische zoemer 

a ls een e lektronische s ignaalgever.

Het kru lsnoer is voorz ien van connectoren. 

Hoe is het mogel i jk dat de T-71u compat ib le is met verschi l lende merken, 

terwi j l  ieder merk z i jn e igen systeem heeft? Analoge deurte lefoons hebben 

meesta l  een 12 Vac voeding. De speci f icat ies van de speakers en microfoons 

komen grotendeels overeen. H ierdoor wordt de spraakverb ind ing op 

dezel fde manier gemaakt .  De twee volumeregelaars kunnen eventuele 

verschi l len opvangen.
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