
 

OpenStage 10 

 

- 3 Vaste functietoetsen 
- Volume aanpassing d.m.v. toetsen 
- 3 Toetsen met LED weergave  
- Meeluisterluidspreker 

- Verkrijgbaar in de kleuren ice blue en lava 

- Wandmontage is mogelijk 

 

OpenStage 15 

 

 

- 2 Vaste functietoetsen 

- 8 vrije functietoetsen met LED signalering 
- Volume aanpassing d.m.v. toetsen 
- 2 Lijns LCD grafische display  
- 3 Menu toetsen 

- Full duplex handsfree bellen 
- Verkrijgbaar in de kleuren ice blue en lava 
- Headset aansluiting via uitgang hoorn 

- Wandmontage is mogelijk 
 

OpenStage 20 

 

 

- 7 Vaste functietoetsen met LED signalering 
- Volume aanpassing d.m.v. toetsen 
- 2 Lijns monochrome TFT display (205x41 pixels) waarop 

informatie duidelijk zichtbaar is 

- 3 Weg navigatie 
- Full duplex handsfree bellen 
- Verkrijgbaar in de kleuren ice blue en lava 
- Headset aansluiting via uitgang hoorn 

- Wandmontage is mogelijk  
 

OpenStage 30 

 

 

- 8 Vaste functietoetsen met LED signalering 

- 8 Programmeerbare functietoetsen met papieren inlay 
- Volume aanpassing d.m.v. toetsen 
- 2 Lijns LCD grafisch display 
- Full duplex handsfree bellen 
- Keymodule aansluiting; uitbreidbaar met één keymodule 
- USB aansluiting 

- Verkrijgbaar in de kleuren ice blue en lava 

- Headset aansluiting 
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OpenStage 40 

 

 

- 8 Vaste functietoetsen met LED signalering 
- 6 Programmeerbare functietoetsen met optische LED 

signalering voor directe toegang van vaak gebruikte 
features als verkorte kiesnummers, netlijnen en andere 

interne toestellen 
- Volume aanpassing d.m.v. toetsen 
- TFT display (240x128, grafisch) met achtergrond verlichting 

waarop o.a. het telefoonboek duidelijk zichtbaar is 
- Full duplex handsfree bellen 
- Keymodule aansluiting; uitbreidbaar met 2 keymodules 

- Verkrijgbaar in de kleuren ice blue en lava 

- Headset aansluiting separaat 
 

OpenStage 60 

 

 

- 6 Vaste functietoetsen met LED signalering 
- 8 Programmeerbare functietoetsen met optische LED 

signalering voor directe toegang van vaak gebruikte 
features als verkorte kiesnummers, netlijnen en andere 
interne toestellen 

- 5 Weg navigatie 
- Touchscreen voor volume aanpassing en menu navigatie 
- Hoge revolutie TFT display (320x240, grafisch) met 

achtergrond verlichting waarop o.a. het telefoonboek en 
overige gegevens (logboek&foto’s) duidelijk zichtbaar zijn 

- Full duplex handsfree bellen 
- Keymodule aansluiting; uitbreidbaar met 2 keymodules 

- USB aansluiting voor koppeling met randapparatuur; 
Bluetooth V2.0 en hoofdtelefoon aansluiting 

- Verkrijgbaar in de kleuren ice blue en lava 

- Headset aansluiting separaat 
 

OpenStage 80 

 

 

- 6 Vaste functietoetsen met LED signalering 

- 6 toetsen om applicaties te starten 
- 9 Programmeerbare functietoetsen met optische LED 

signalering voor directe toegang van vaak gebruikte 
features als verkorte kiesnummers, netlijnen en andere 
interne toestellen 

- 5 Weg navigatie 
- Touchscreen voor volume aanpassing en menu navigatie 

- Hoge revolutie TFT display (640x480, grafisch) met 

achtergrond verlichting waarop o.a. het telefoonboek en 
overige gegevens (logboek&foto’s) duidelijk zichtbaar zijn 

- Full duplex handsfree bellen 
- Keymodule aansluiting; uitbreidbaar met 2 keymodules 
- USB aansluiting voor koppeling met randapparatuur; 

Bluetooth V2.0 en hoofdtelefoon aansluiting 

- Verkrijgbaar in de kleur silver blue metallic 

- Headset aansluiting separaat 
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OpenStage Keymodule 

 

 

- 12 Extra, vrij programmeerbare toetsen met LED 
- Functie-, snelkeuze- of netlijntoetsen (multilayer) 
- Groot, grafisch display voor toetsomschrijving 
- Verkrijgbaar in de kleuren ice blue, lava en silver blue 

metallic 

- Voor OpenStage 40, 60 en 80 (maximaal 2 per toestel) 

 

OpenStage Busy Lamp Field 40 

 

 

- 40 Extra, vrij programmeerbare toetsen met LED 

- Functie-, snelkeuze- of netlijntoetsen (multilayer) 
- Papieren inlay 
- Verkrijgbaar in de kleuren ice blue en lava 

- Voor OpenStage 30T, 40, 40T 
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