
www.leucotron.com.br Para cada necessidade, uma solução.

TERMINAIS

DESEMPENHO

DESIGNe

NO MESMO

ESPAÇO

Uma linha de terminais em constante evolução para 
sempre atender às suas necessidades.



 Terminal feito sob medida para empresas e 
segmentos específicos, como o de hotelaria e saúde, 
por exemplo. Além dos diferenciais de qualidade, 
funcionalidades, usabilidade e design premiado, combina 
teclas de atalho pré-programadas com símbolos e ícones, 
trazendo um painel customizado, e proporcionando mais 
agilidade e praticidade para os usuários.

Teclas de atalho 
pré-programadas

Representação por 
símbolos e ícones

Design atraente

Mais possibilidades para 
necessidades específicas.

Painél customizado

Viva voz
Redial

Hold
Flash

Volume

Suporte para 
elevação 45

Led e botão indicador 
de correio de voz



Agenda para 
140 números

Tecla Flash

8 teclas para 
acesso rápido

Teclas especiais 
para as funções 

do dia a dia

Histórico de 
chamadas recebidas 
e realizadas

Mais tecnologia. Mais possibilidades.

 O telefone IP da família de terminais Orbit, possui 
design premiado, alto nível de ergonomia e usabilidade, 
além dos aspectos técnicos que são levados muito a sério 
pela Leucotron. Fácil de usar e concebido para ambientes 
modernos, flexibiliza a instalação e oferece recursos 
avançados, seja como ramal IP, seja para aplicações de 
telefonia IP de forma geral.



32 teclas 
programáveis

Visualização/
alteração do perfil 

Conexão 
para headset

Não perturbe

Conexão para módulo de 
expansão (até 2, totalizando 
86 teclas programáveis)

 O terminal digital avançado da família Orbit, 
tem foco em uso intenso, como da telefonista ou de altos 
executivos. A combinação entre funções avançadas, 
módulo adicional de teclas e conexão para headset fazem 
deste terminal um grande aliado para a comunicação do 
dia a dia.

Praticidade e agilidade na ponta dos dedos.

Desvio de chamadas 
internas e externas



Tratamento UV

Ajuste de posição

Acesso direto às
funcionalidades
do PABX

Tecnologia de
áudio avançada

Tecla de 
atendimento

inteligente

24 Teclas
programáveis

16 Teclas de
funções fixas

Viva-voz

 O Orbit.go é um terminal premium, que tem 
no design, na usabilidade e nas funcionalidades seus 
grandes diferenciais. Além dos aspectos técnicos, o design 
do produto vem conquistando grande destaque, e levou o 
Orbit.go à fase final do IDEA Design, edição nacional do 
maior prêmio de design dos Estados Unidos.

Para quem vai sempre além.
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Gancho inteligente

Tratamento UV

Memórias

Ajuste de posição

 O terminal Orbit.tech foi feito para qualquer 
tipo de ambiente e para usos diversos no dia a dia das 
empresas. Traz usabilidade, ergonomia, características 
tecnológicas de ponta e um visual reconhecidamente 
acima da média. Recentemente, foi vencedor do 14º 
Prêmio House & Gift de Design, o que prova a facilidade de 
uso, além da estética diferenciada, capaz de harmonizar 
com qualquer ambiente.

www.leucotron.com.br 0800 035 8000
Folheto atualizado em setembro de 2014. Consulte  para instruções mais detalhadas.

A Leucotron se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos apresentados neste catálogo, sem prévio aviso.

Para cada necessidade, uma solução.

Praticidade para o dia a dia.


