
GN 1000 RHL
- Gör dina telefonsamtal mer fl exibla

Svara och lägg på utan att gå tillbaka till skrivbordet!

Utnyttja den trådlösa friheten!  
Komplettera ditt trådlösa GN Netcom headset med GN 1000 
RHL ”lurlyftare” och du är helt fri att gå runt på kontoret. Med 
GN 1000 RHL kan du svara och avsluta samtalen var du än är 
med ditt headset.

Två minuter och du är på gång.  
Till skillnad från andra lurlyftare är GN 1000 RHL lätt att instal-
lera och med några få handgrepp klar att använda.

Tryck på knappen – det räcker!  
GN 1000 RHL är dessutom lätt att använda. När du hör ringsig-
nalen trycker du på knappen. GN 1000 RHL lyfter genast luren 

och samtalet är uppkopplat. När samtalet är klart trycker du på 
knappen igen, och luren läggs på.

Teknologi att lita på.  
De fl esta lurlyftare fungerar mot ljud inom ett visst frekvens-
område. Om de inte justeras perfekt kan samtal missas, eller så 
kan signal uppstå utan att samtal fi nns. GN 1000 RHL känner 
av magnetfältet som uppstår vid påringning, vilket innebär att 
inga samtal missas.

Inga problem med kompatibilitet eller tillförlitlighet.  
GN 1000 RHL är designad efter en omfattande jämförelse av 
olika telefonsystem, så den passar i stort sett alla s.k. ”busi-
ness” – telefoner. Dessutom har GN 1000 RHL testats med att 
lyfta och lägga på luren 100.000 gånger för att säkerställa en 
kontinuerlig tillförlitlighet.

Besvarar och avslutar samtal på distans genom att 
lyfta och lägga på luren

Eliminerar kompatibilitetsproblem med funktionali-
tet mot de fl esta kända telefoner

Säker funktion tack vare teknologi med elektromag-
netisk avkänning

Lätt att installera

Missar inga samtal

Snabb och enkel uppkoppling

Visar med online-indikator att samtal pågår 

Smidig design som inte gör telefonen onödigt 
klumpig
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