


أول استثمار عربي تقني للتطوير في قطاع االتصاالت بتقنية IP و 
بعــدة  دوليــًا  مصنــف  والشــركات،  للــوزارات  الذكيــة  األجهــزة 
والفنييــن  المهندســين  مــن  نخبــة  يعمــل  عالميــة,  شــهادات 
ــد مــن المنتجــات والبرامــج الخاصــة  ــر العدي ــى تطوي ــن عل المحترفي
بقطاع االتصاالت تحت ماركة "زونتل" "XonTel" داخل مراكز التطوير 

التابعة لنا في دولة الكويت.

First Arabic product in the telecommunications 
sector and smart products, A Group of Professional 
engineers and technicians are developing 
various products and software under the brand 
of "XonTel" in our development centers in the 
state of Kuwait.
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Advanced firewall system.
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Supports remote extension on mobile.

Supports IVR.
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Advanced firewall system.

f

B

-

c

4

رقم داخلي

Supports remote extension on mobile.

Supports IVR.
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extensions.

Advanced firewall system.
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Supports remote extension on mobile.

Supports IVR.

and call center



Supports up to 20000 extensions.

d

6

للمكاتب 



license
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للمكاتب 



جيت واي
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جيت واي
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24* 10/100/1000M PoE Ports + 2* Gigabit SFP Uplink Port.

Support IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、

IEEE802.3z.

Compatible with IEEE802.3at (30W) and IEEE802.3af

(15.4w),(400W Power supply).

Ethernet port supports 10/100/1000M adaptive and POE

functions

Finless design, natural cooling, 10 rack mount 

Support Extend 250 meters Mode

Support 1U Rack Mount

XT-2300G Unmanaged Gigabit
PoE Switch 
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How good 
Experience it for yourself
can a phone be?! 

مميزات أفضلمميزات أفضل
لهاتف مكتبك!

بنفســـك جربــهـــا 
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مناسب للمصاعد , المطابخ و الحمامات
 IP هــاتـف

Product Featuresمميزات المنتج
.SIP account 1 يدعم

.HD سماعة عالية الجودة

يدعم الحصول على الطاقة من الشبكة.

إمكانية التركيب على  الجدران.

مناسب لألماكن مثل (المطبخ- المصعد- الحمام ).

1 SIP account.

HD voice handset.

PoE support.

Wall mount.

Suitable for bathrooms, elevators, and kitchens.

For kitchen, elevators and bathroom
XT-07P

SIPSIP

1
Year



IP هــاتــف
مناسب للمكاتب و المنازل
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مميزات المنتج

Product Features

For home & office
XT-08P IP-Phone

يحتوي على العديد من المميزات الفنية التي تدعـــم جميـع 

البداالت المتوفرة في األسواق الحاليــة.

.128X48 بشاشـــة XT-08P هاتف زونتــــل

.FCC & CE حاصل على شهادة الجودة العالمية األمريكية واألوروبية

يعمل بنظام الطاقة من خالل (PoE) بدون محول كهرباء.

SIPSIP

2 SIP lines, support 3-way conference.

1000 local phonebook, LDAP.

HD audio on speakerphone and handset.

Supports Opus Codec.

Supports EHS wireless headset.

POE support & Dual-Port 10/100.

Desktop & wall-mount installation (optional).

High quality screen 128x48 Dot-matrix.

1
Year



IP هــاتــف
مناسب للمكاتب و المنازل

Product Featuresمميزات المنتج

For home & office
XT-19G IP-Phone

يدعم حتي 6 خطوط SIP و نظام سمعي للمحادثة الثالثية.

شاشة ملونة 2.8 انش.

.HD جودة صوت عالية بفضل تقنية

قدرة علي تخزين حتي 1000 رقم.

.EHS Wireless يدعم سماعات

مخرج PoE بسرعة الجيجابت.

6 SIP lines, 3-way conference, SIP hotspot.

2.8 color Screen.

1000 local phonebook, caller ID, call hold, call transfer.

HD audio on speakerphone and handset.

Opus voice: can handle a variety of audio applications, 

including IP voice, multiparty conference, etc.

Supports EHS wireless headset.

Dual gigabit ports, integrated PoE.

Stands with 2 adjustable angles of 45 and 50 degrees.

Compatible with major platforms: Asterisk, BroadSoft, 

3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya, etc.

15
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هـاتف IP واي فاي
مناسب للمكاتب و المنازل

Product Featuresمميزات المنتج

For home & office
XT-16W Wi-Fi Phone

2 SIP accounts.

Supports 2.4GHz & 5.8GHz.

Call hold, mute, DND.

Call forward, call waiting, call transfer, emergency call.

Redial, call return, auto answer.

3-way conferencing.

Direct IP call without SIP proxy.

Ring tone selection/import/delete.

 .SIP يدعم حسابين

.2.4GHz & 5.8GHz يدعم

.SIP Technology يدعم

.HD جودة صوت عالية بتقنية سماعات

سهولة في اإلعدادات و التشغيل.

يدعم خاصية األجتماعات.

يدعم خاصية اإلنتظار وخاصية إعادة األتصال.

يدعم إعداد خطط لألتصال.

.XT-18AP متوافق مع زونتل

SIPSIP
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 IP هـــاتـــف
مناسب للمكاتب و المنازل

Product Featuresمميزات المنتج

.SIP يدعم حتي 16 رقم

شاشة ملونة بحجم 4.3 بوصة و بجودة عالية.

 10 أزرار قابلة للبرمجة.

صوت HD فائق الجودة للسماعات الداخلية و الخارجية.

ذاكرة لألسماء تحمل حتى 1000 إسم.

مخرج شبكة فائق السرعة (جيجابيت).

إمكانية تحويل المكالمات وخاصية اإلنتظار و المحادثات الجماعية.

يعمل بواسطة الطاقة من خالل نظام PoE بدون محول كهرباء.

Up to 16 SIP accounts.

4.3 color display with backlight.

10 line keys with LED.

Paperless DSS keys up to 36 various features.

HD voice, HD handset, HD speaker.

Local phonebook up to 1000 entries.

Dual-port Gigabit Ethernet

Call forward, call waiting, call transfer.

5-way conferencing.

Supports PoE.

Black list.

For home & office
XT-25G IP-Phone
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وحدة تخزين األسماء
XT-23EXP Expansion

Product Features مميزات المنتج
40 programmable Keys (2 Pages) Each with a dual-color 

LED. 

Supports Up to 6 modules daisy-chain for up to 240 

DSS keys.

2 control keys for fast switch pages.

2 RJ45 ports (1 uplink, 1 downlink).

Call hold, Call Park, pick up.

Redial, call return, forward, call transfer.

Caller ID display, DND, conference, speed dial voicemail, 

message.

BLF, shared line, private hold, public hold.

تقدم لكم زونتل هذا المنتج XT-23EXP لتخزين أكبر عدد ممكن 

من األرقام لإلتصال بها عبر البدالة (السنترال) بطريقة سهلة و 

سريعة دون الحاجة لتذكر األرقام .

كما تقدم خدمة التنبيه للخطوط الداخلية المشغولة و الخطوط 

الخارجية المشغولة والعديد من المميزات التي تناسب الشركات 

والفنادق والمطاعم والوزارات و الجامعات .

40 زر قابل للبرمجة.

خصائص عديدة بأيقونات مختلفة.

قابل للتثبيت على الحائط.

مانع لإلزعاج.

إمكانية إعادة اإلتصال و تمرير المكالمات.

Call Forward

 voicemail

DND

18
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Product Featuresمميزات المنتج

For home & office

هاتف IP للمؤسسات متطور يعمل بنظام التشغيل 

. Android 9.0 OS

يدعم سماعات البلوتوث.

.Wi-Fi يدعم اإلتصال بشبكة

يدعم برامج األجتماعات مثل ZOOM و قدرة علي الربط مع 

. IP كاميرات

يعمل بنظام الطاقة من خالل الشبكة (PoE) بدون محول كهرباء.

مخرج شبكة فائق السرعة (جيجابت).

مميزات عديدة إلدارة األعمال.

20 SIP lines, hotspot.

A high-end enterprise IP phone with android 9.0 OS.

Supports an external XonTel USB camera (optional).

112 one-touch DSS keys on 7 inches capacity color touch screen.

HD audio with harman speaker.

Built-in Bluetooth 4.2 and 2.4G/5G Wi-Fi.

Supports video codec H.264 and 3-way video conference.

Dual gigabit ports, integrated PoE.

Stands with 2 adjustable angles of 40 and 50 degrees.

Compatible with major platforms: Asterisk, BroadSoft, 

3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya etc.

XT-40G IP-Phone هاتف فيديو 

19
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مناسب للمكاتب و المنازل



جهاز المحـادثات
الصـوتية الجمــاعية

XT-6000 Voice
Conference

Product Features
مميزات المنتج

تغطي غرفة إجتماعات حتي طول 10 متر.

سماعات عالية الوضوح و MIC  جودة عالية.

شاشة بوضوح عالية لمتابعة عمليات األتصال اليومي.

.SIP سهولة في األستخدام ويدعم جميع ماركات بداالت

من أحدث أجهزة المحادثة الصوتية الجماعية لغرف األجتماعات.

Built-in phonebook.

Built-in 3-way calling.

Do not disturb function and private key.

LCD menu feature: multiple menu functions.

Built-in Web GUI for configuration and provisioning.

Call forwarding, call hold, call out, call pickup and call 

transfer.

128*64 full dot matrix graphic LCD display with ivory 

white backlight.

22 Keypads: menu, Left/Right moving, selection, hands-

free, redial, mute, transfer, Volume up/down, 

alphanumerical 0—9.

SIPSIP
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Protecting 
your Best Moments كن دائمًا بأمان

21



Product Featuresمميزات المنتج
عدسة فيديو عالية الوضوح.

يدعم حتي 2000 مستخدم.

مفتاح الكتروني لكل مستأجر لفتح الباب.

رقم سري لكل مستخدم لفتح الباب من األنتركم نفسه.

يدعم جميع البداالت (السنتراالت) التي تعمل بتقنية IP الحديثة.

.LED هيكل معدني ألومينيوم مقاوم للحرارة واألمطار، مع إضاءة

إتصال مباشر على أي شقة وتحويل الزائر على جوال (نقال) 

المستخدم في حال عدم تواجده.

ألصحاب الشقق والفلل نقدم لكم أحدث أنظمة فيديو 

األنتركم بتقنية الـ IP المتطورة.

مفتاح الكتروني 

Supports up to 2000 Users.

Wide-angle camera: 120º.

Body material: all aluminum.

Numeric keypad with extra buttons. 

Camera: 3M pixels, automatic lighting.   

PoE (IEEE802.3af, Power-over-Ethernet).

Vandal-resistant body, with flush buttons.

Two-way audio communication over IP networks 

with Echo cancelation feature.

Complies with SIP standard for easy integration in 

every SIP-capable PBXs.
22

انتركم فيديو
مناسب للشركات و المنازل

2000
Users

1
Year



Multi-button
Door Phone 

Product Featuresمميزات المنتج
انتركم بعدسة فيديو عالية الوضوح.

يدعم حتي 4 شقق. 

مفتاح الكتروني لكل مستأجر لفتح الباب بكود خاص.

يدعم جميع البداالت (السنتراالت) التي تعمل بتقنية IP الحديثة.

.LED هيكل معدني ألومينيوم مقاوم للحرارة واألمطار، مع إضاءة

كفالة سنة.

Four call buttons with name plate.

Wide-angle camera: 110º (H), 58º (V).

PoE (IEEE802.3af, Power-over-Ethernet).

Two-way audio communication over IP networks with

Echo cancelation feature.

Complies with SIP standard for easy integration in every

SIP capable PBXes.

Complies with ONVIF standard for easy integration with 

any network surveillance system.

انتركم فيديو
مناسب للشركات و المنازل

مفتاح الكتروني 

SIP
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شاشة فيديو انتركم
مناسب للشركات و المنازل

Product Featuresمميزات المنتج
شاشة HD فائقة الجودة.

شاشة تعمل باللمس.

تدعم التزود بالطاقة من خالل الشبكة.

يدعم حتي 6 بوابات.

شاشة انتركم فيديو داخلي قياس 7 إنش تدعم تقنية

.SIP وبروتوكول IP 

متوافقة مع جميع أنواع البداالت (السنتراالت) المتوفرة 

.IP باألسواق التي تعمل بتقنية

Ultra clear, stylish appearance.

Powered by PoE.

Supports up to 6 gates.

7 inches capacitive touch screen with energy-saving mode.

Supports US or European electrical wall box mounting.

Reception of an HD picture from the door communicator.

Two-way communication with other units in the network 

based on SIP v2.0.

For home and office

XT-13P
Intercom Monitor

SIP

24

1
Year



ends here.

Your demand for 

طموحك ألفضل جودة صوت، تجده هنا
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3
Year

Product Features مميزات المنتج
تحتوي علي مضخم صوت داخلي بصوت ستيريو عالي

 الدقة والنقاء. 

BT 5.0 هي سماعة بلوتوث XonTel سماعة زونتل

مصممة ألسقف الديكور. 

يسمح بتشغيل أي ملف صوتي بواسطة أجهزة الهواتف 

الذكية بدون أسالك. 

مناسبة لعدة أماكن مثل (مكاتب الشركات أماكن

 متعددة في المنزل – والوزارات ).

          

For office, home and companies

XT-20BA
Ceiling Bluetooth Speaker

Built-in voice indication.

Built-in microphone priority function.

Bluetooth 5.0 technology, 15M coverage.

Output power: 20W, Built-In amplifier 80W with Hi-Fi effect.

Connects XT-20BA link out to 3pcs XT-20BP (direct with cable).

High-quality crystal Clear sound, 50Hz -20KHZ, frequency 

band. 

Built-In UHF channel, 2pcs microphones can talk at the 

same time.

High-frequency remote control, 360 degrees , non-directional,

up to 15M coverage.

(Optional)
UHF Mic

Include FreeBluetooth 5.0

سماعات بلوتوث
مناســبه للشــركات, المكاتب و المنازل 

20
WATT
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3
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Product Features مميزات المنتج
سهلة التركيب و التشغيل.

صوت عالي الدقة و النقاء.

متوافقة مع سماعات زونتل XT- 20BA و مع مضخم الصوت.          

سماعة سقف XT-20BP ذات الجودة العالية من زونتل بقوة 20 واط.

تحتــوي علــي غطــاء PCV لمنــع أنتشــار الصــوت داخــل الديكــور لتقــدم 

صوت عالي التركيز في المكان.

XT-20BP
Ceiling Analog Speaker

20W ceiling speaker.

5 inches 2-way coaxial loudspeaker – 20Watt.

A fully reinforced ABS UL-rated baffle ensures long life.

High-performance EV-engineered compression driver.

Ultra-wide HF dispersion provides extremely even coverage 

throughout the room.

سمــاعـات سـقف انـالوج

20
WATT
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Product Features مميزات المنتج

 

تدعم سماعات زونتل جميع أنواع بداله زونتل الحديثة
          .SIP التي تعمل بتقنية 

توزيع الصوت والسماعات بنظام المجموعات حسب الرغبة و 
التحدث بحريه.

سماعات زونتل هي سماعات تعمل بتقنية الـ SIP يمكن التحكم
بها بسهولة عبر بداله زونتل وهواتف زونتل عن بعد  بمجرد رفعك
لسماعة أي هاتف من أي طابق يمكنك وقتها التحدث بحرية مع

أي سماعة.

SIP technology.

supports all modern pbx systems

SIP technology, and can be controlled easily using

XonTel PBX and IP-Phones.

Grouping feature, you can add several speakers in 

one group and call them all at once.

Easy control via XonTel phones and XonTel streamer.

For office and home

XT-20P Ceiling SIP IP Speaker

XT-21 Wall Mounted SIP IP Speaker 15/60
WATT

SIPSIP

سماعات الحائط

سماعات االسقف

مناسب للشركات و المنازل

15 W60 W

28

1
Year



For companies and ministries

مناسبه للشركات و الوزارات

29

Product Featuresمميزات المنتج

XT-03

سماعات أذن لتعزيز الراحة و الوضوح.

.XonTel متوافق مع جميع موديالت هواتف

.Active Protection TM حماية األذنين بتقنية

يوفر ذراع MIC ذو الدوران 300 درجة راحة مثالية.

يقوم الميكروفون بعزل ٪90 من الضوضاء الخلفية.

خيار للتحكم في Mic AGC يحسن التوافق مع األنظمة المختلفة.

Broadband audio frequency.

Cardioid-directional microphone.

Two ears wearing, enhance comfort and clarity.

300° rotation MIC boom offers optimal convenience.

Mirror decoration surface with Nano-plating technology.

Hearing protection with Active Protection TM technology.

The ultra-noise canceling mic filters 90% of background noise.

Option for Mic AGC control, improves the compatibility with 

different  systems.

XonTel Headphone

سـماعة للـكول سنــتر

1
Year
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Product Features مميزات المنتج
يعمل فقط عبر نظام ويندوز .

.(XonTel) يعمل مع جميع هواتف زونتل

إمكانية قفل البرنامج بكلمة سر.

يعتمد علي تقنية Multicast في التوزيع الصوتي.

قدرة علي تقسيم كل دور بصوت مختلف عن اآلخر.

مؤقت لتشغيل الصوتيات في أوقات حسب رغبتك.

تشغيل جميع أنواع الملفات الصوتية و يدعم اليوتيوب.

يدعم تشغيل األذان بشكل تلقائي حسب توقيت كل دولة.

Supports sound file upload.

Stream from PC or any other device.

Simple installation with attractive GUI.

Mono and stereo file sound supported.

Supports AZAN time with multi countries.

Possibility to add any numbers of devices or groups.

Compatible with phones and devices that supports 

multicast protocol.

XonTel Streamer
Manage your sound files with XonTel

Supportأذان

برنامج ويندوز خاص بأدارة سماعات زونتل IP السقفية

البرنامج الصوتي للسماعات



10x faster 
Than the current standard of Wi-Fi

Access Point Access Point 

األجهـــــزة التـقلـيديــــة
10 اضعاف سرعة
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Product Features مميزات المنتج

XT-3000AX

For office, home and companies

يدعم حتي 150+ مستخدم في نفس الوقت.

سهولة إدارة الشبكة و التحكم بها من مكان واحد.

سهولة بالتشغيل ويعمل مع أي راوتر 5G لمزود الخدمة.

تحكم مركزي من قبل XonTel XT-1500AC لكامل المبنى.

Combined 3000Mbps,AX Technology(2.4G 600Mbps,5.8G 

2400Mbps).

Gigabit WAN & LAN ports.

Support 150+ End users(Max 75 users to access each band).

Upload or download multiple packets in 160MHz bandwidth.

PoE,Power Consumption 16W .

Working Temperature  -10°C to 45°C .

32

موزع اإلنترنت
منـاسـب للشركات,المكاتب و المنـازل

PoE WIFI-6 Access Point 5G

150+
Users

5
Year



متحكم بأجهزة موزع االنترنت

Product Features مميزات المنتج

 

XT-1500AC Controller

.Wi-Fi  أحدث أنظمة المراقبة و التحكم بشبكة

عمل بلوك لألشخاص وللمواقع لدواعي الحماية.

التحكم بسرعة Download و Upload لكل شخص.

تحكم مركزي من مكان واحد بجميع أجهزة APs في المبنى.

يدعم حتى 512 جهاز AP و 512 مستخدم في نفس الوقت.

تغيير الرقم السري و أسم الشبكة بسهولة ومن مكان واحد

 لجميع األجهزة في وقت واحد.

Bandwidth controller option.

IP and web filtering system.

Controls all your APs from one place.

Gigabit WAN 1 port, gigabit LAN 4 ports.

Supports up to 512 AP and 512 users same time.

Can work as a broadband router and also up to 5 ISPs.

Change all your APs SSID and password in one step.

AC core gateway, smart Wi-Fi access point controller.

33

GIGABIT

512
Users

Firewall

1
Year



 ”عقد زونتل الشامل“
احصل مجانًا على الهدايا التالية (عند التعاقد)

سينسور للتحكم باالضاءة
Motion Light Sensor

مفاتيح ذكية للتحكم باالضاءة
Smart Light Switches

مفتاح ذكي للنوافذ
Smart Shutter Switches

جهاز كاشف للدخان و الحرائق
Smart Smoke Detector

“XonTel Comprehensive Contract”
Get the following gifts for free (with the contract)

Home ContractsHome Contractsعقود المنازلعقود المنازل
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إدارة زونتل

ألجــل ذلــك قامــت زونتــل بتوفيــر نظــام ( العقــد الشـــامل )  لعمالئهــا الكـــــرام الــذي يوفــر عليهــم 

الكثيــر مــن الوقـــت والمــــال  عنــد التعامــل مــع عــدة شــركات مختلفــة لتنفيــذ كامل طلبــات العميل 

من ( كامرات المراقبة اجهزة موزع االنترنت لتغطية كامل المنزل بســـرعات WI-FI الحديثة - بدالة 

هاتــــفية مركزية وربطـــها مع الهــاتـــف النقـــال - اجهزة التــــحكم باإلضـــاءة الذكــية - أجـهزة التــحكم 

ــت  ــامرات وشــبكة األنـتـرنـ ــالية الجــودة للكــ ــبالت عـ ــة األشــخاص - كيــ ــواسطة حــركـ باإلضــاءة بــ

واألتــــصاالت - سـماعـــات بــــلوتوث سـقـــفية للحـفالت المنــزليـة - انتــركـم األبـواب والتـحكـم بها ) 

كمــا تـــقدم زونــــتل للعميــــل مــع هــذا النظــام الجديــد (العقــد الشــامل) عــدة هدايــا مجانيــة للعميــل 

ضمن برنامج محدد التفاصيل في العقد.  

عقود المنازل
تفخــر زونتــل تكنولوجــي دائمــا بصدارتهــا فــي تطويــر  منتجــات وعقــود 

وحلـــول تنـــــاسب أصحــاب المنـــــازل والفلــل فــي المدن الجديــدة المهتمين 

ــرة  ــة خب ــة تكــون صاحب فــي التعاقــد مــع شــركة واحــدة متخصصــة بالتقني

عاليــة وســمعة جيــدة فــي تنفيــذ كـــامل أعمــال البنيــة التحتيــة بشــكل 

مــع  واالتـــصاالت،  االنتــــرنت  عــــالم  تطــور  ســرعة  لتواكــب  احترافــي 

المحافظة علي جودة المنتــجات وخدمة ما بعد البيع .



For decorative ceilings

Product Featuresمميزات المنتج
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LS-100 
Microwave Indoor Light Sensor

Increases home security.

Supports load up to 1200 Watts.

Eliminate usage of light switches.

Increases the lifetime of your light bulbs.

Possibility to connect to toilet air fans.

Motion sensor up to (8 meters) radius.

Controls time duration for on/off switching.

Conserves energy and pays lesser electricity bills.

إطالة عمر مصابيح اإلضاءة.

حمل كهربائي لغاية 1200 واط.

وسيلة فعالة لزيادة أمن المنازل.

إلغاء مفاتيح اإلضاءة و تمديداتها.

 إستشعار الحركة لمسافة (8 أمتار).

التحكم في مدة التشغيل واإلغالق لإلضاءة.

ترشيد إستهالك الطاقة وتوفير فواتير الكهرباء.

إمكانية التوصيل والتحكم بمراوح دورات المياه.

1200
watt

مستشعر الحركة 
للتحكم باإلضاءة الداخلية ألسقف الديكور

5
Year



1200
watt

Product Featuresمميزات المنتج
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For concrete ceilings

LS-200N 
Microwave Indoor Light Sensor

إطالة عمر مصابيح اإلضاءة.

حمل كهربائي لغاية 1200 واط.

وسيلة فعالة لزيادة أمن المنازل.

إلغاء مفاتيح اإلضاءة وتمديداتها.

إستشعار الحركة لمسافة (10 أمتار).

التحكم في مدة التشغيل واإلغالق لإلضاءة.

ترشيد إستهالك الطاقة وتوفير فواتير الكهرباء.

إمكانية التوصيل والتحكم بمراوح دورات المياه.

Increases home security.

Supports load up to 1200 Watts.

Eliminate usage of light switches.

Possibility to connect to Toilet air fans.

Motion sensor up to (10 meters) radius.

Increases the lifetime of your light bulbs.

Controls time duration for on/off switching.

Conserves energy and pays lesser electricity bills.

مستشعر الحركة 
للتحكم باإلضاءة لألسقف الخرسانية 

5
Year
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For external fences

LS-300 
Outdoor Photocell Light Switch

Product Featuresمميزات المنتج 
إطالة عمر مصابيح اإلضاءة.

حمل كهربائي لغاية 4000 واط.

وسيلة فعالة لزيادة أمن المنازل.

إلغاء مفاتيح اإلضاءة و تمديداتها.

يعمل في حال وجود مكان معتم (الليل).

ترشيد إستهالك الطاقة و توفير فواتير الكهرباء.

مقاوم للماء و يعمل في محيط حرارة 60 درجة سيليزية  

و يتحمل درجات رطوبة عالية.

Increases home security.

Supports load up to 4000 Watts.

Eliminates usage of light switches.

Increases the lifetime of your light bulbs.

Conserves energy and pays lesser electricity bills.

Waterproof, Supports up to 60C temperature and works 

in high humidity weather IP65.

مستشعر الليل و النهار
لألسوار الخارجية للتحكم باإلضاءة 

4000
watt

5
Year



Product Features
مميزات المنتج

10 Amp- 2000Watts.

1, 2 and 3 gang switch.

Supports 2.4 GHz Wi-Fi signal.

Scene linkage with other devices.  

The timer switch can be set to turn on intelligently.

Compatible with Amazon Alexa and Google Home. 

The device can share multiplayer control through APP.

Free applications in IOS and Android systems, which can 

control devices remotely. 

سهلة التركيب و التشغيل.

مفتاح إضاءة بعدة كبسات.

.WIFI 2.4Ghz  يدعم تقنية

يدعم حتي 10 أمبير – 2000 واط. 

يعمل بواسطة تطبيق أندرويد و أيفون. 

Smart Light Switchs

LT-01LT-02LT-03

مفاتيح اإلضاءة الذكية

39

2
Year



Product Features
مميزات المنتج
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10 Amp- 2000Watts.

1, 2 and 3 Gang Switch.

Supports 2.4 GHz Wi-Fi signal.

Scene linkage with other devices.  

The timer switch can be set to turn on intelligently.

Compatible with Amazon Alexa and Google Home. 

The device can share multiplayer control through APP.

Free applications in IOS and Android systems, which can 

control devices remotely. 

مؤشر إضاءة لسهولة الرؤية بالليل.

تطبيق خاص بالتحكم بالمفتاح الذكي.

تصميم أنيق مصنوع من الزجاج المقوى.

.IOS / Android :نظام الهاتف الذي يعمل عليه

سهل التنظيف، ال يتغير لونه، يبدو دائما وكأنه جديد.

سهل التركيب، والتشغيل ، والتحكم اليدوي باللمس.

يتوفر فيه إمكانية تحديد مؤقت لتشغيل أو إغالق الشتر تلقائيًا.

فقط يتم إستبدال المفتاح القديم بالمفتاح الذكي الجديد (بدون تكسير).

إمكانية التحكم بمفتاح الشتر عن بعد بواسطة شبكة الجوال أو من 

.WIFI خالل شبكة

WS-01 
Smart Windows Shutter Switch

مفتاح الشتر الذكي (النافذة)

2
Year



لحماية أسرتك

Protect your family 

SD-01 
WI-FI Smart Fire Smoke Detector

كاشف دخان الحرائق الذكي
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Product Features مميزات المنتج

 

High Sensitivity.

2 years battery life.

Work day and night.

Control from your mobile.

Emergency red light alarm.

High sound alarm 85dB/3M.

Detecting area: 20 square meters.

Supply: 2pcs battery AAA batteries.

حماية 24 ساعة.

إضاءة تنبيه باللون األحمر.

يغطي مساحة 20 متر مربع.

حساسية عالية في إستشعار الدخان.

صوت تنبيه عالي عند إكتشاف الدخان.

يعمل بواسطة بطارية داخلية لمدة عامين.

إستالم التنبيهات بواسطة تطبيق الهواتف الذكية.

IP-Phone

2
Year



CAT-7A SFTP
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CAT7A Shielded

ــازل  ــة لمشــاريع المن ــة التحتي ــم أفضــل البني ــي تصمي ــل دائمــا إل تعمــل زونت
لتواكب سرعة تطور أنظمة اإلتصاالت واإلنـتـرنت بـسرعـاته تقنية WIFI 6 و         
( WIFI 7 قريبــا خــالل عــام 2024 ) ، لذلــك تـــستخدم زونــــتل أفضــل أنـــواع 
  CAT7A Shielded الكـابالت جودة في العالم لهذه األجهزة مثل كـابالت
والتــي تـــصل ســرعتها إلــي 40GB وهــذا النــوع مــن الكــــابالت مهمــة جــدا 
لدعم تقنية إنـتـرنت WIFI 7 في المنازل المتوقع توفرها في األسواق في 

عام 2024.

زونتل تعتمد كابالت
بمواصفات عالية الجودة

3
Year



CAT-7A SFTP
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CAT7A Shielded

XonTel Technology Co. provides high quality infrastructure 
components and CAT7A shielded cables for all projects to 
support new WIFI 7 internet speeds which is expected to be in 
the market during 2024.

XonTel relies on cables
with high quality
specifications

3
Year



Keep your home safe

بيتك في أمان

44



3
Year

تـقدم زونـــتـل العديد من الحلــول المتـطورة ألنـظمة 
المراقبة للشركات والمنــازل بأستـخدام منتـجات ذات 
مواصفات عالية وشبكة كـابالت عالـية الجودة لنـقل 
الصوت والصورة وعمل التسجيالت، جميع الكاميرات
في هذا القسم تقدم مع كفالة تبديل (ليس تصليح).

45

HD
Mobile app High temperature 

resistant
Waterproof support night 

vision
HD Camera Extra security Motion Detection



Product Features مميزات المنتج

XonTel Billing System

للفنــادق والشــركات واالعمــال التجاريــة، توفــر لكــم زونتــل أحــدث أنظمــة 

برامــج المحاســبة للمكالمــات المحليــة والدوليــة المدمجــة داخليــا مــع 

بأســعار االتصــاالت وتعديالتهــا  الكامــل  التحكــم  البدالــة، وقــدرة علــى 

والتحكم بكل رقم داخلي وصالحيته بالمكالمات.

تقارير دقيقة مع فواتير لكل رقم داخلي.

والعديد من المميزات األخرى  .....

Rating engine.

Traffic reporting.

Agent functionality.

Calling card & call-back.

Billing invoicing & payments.

Customer management system.

نظام زونتل لحساب قيمة المكالمات
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Call Center crafted
for  your needs

كن علي تواصل دائم 
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 زونتل كــول سنتــــر

Social
Media

إمكانية ربط جميع أنواع قواعد
البيانات الخاصة بك من خالل

لسهولة الحصول علي كافة المعلومات.
(APIs)

APIالدمج من خالل التخصيص

الربط مع وسائل التواصل االجتماعي لوحة تحكم متخصصه المتابعة اللحظية

االتصال عبر المتصفح تسجيل المكالمات

  (Instagram،

إمكانية الربط بـ
 Facebook، Messenger،

 Twitter ,WhatsApp)

 لزيادة التفاعالت مع العمالء مباشرة.

يتيح لك تفعيل رقمك عبر المتصفح
واألتصال أو األستقبال مباشرة من

خالل نافذة معدة لهذا الغرض.

يساعد موظف الكول سنتر على
تسجيل طلبات العمالء وإدارة
شكواهم أو عن طريق العميل

نفسه عبر البوابة العامة.

يمكنك تشغيل نظام الدردشة وربطه
بموقعك، فهو يتيح لعمالئك إرسال
رسائل إليك مباشرة في حقل نصي.

نظام الدردشهنظام التذاكر

يتم تسجيل جميع مكالمات العمالء
الواردة والصادرة لضمان جودة

الخدمة وتحسينها المستمر.

 IVR نظام الرد اآللي

تساعدك خدمة الرد الصوتي التفاعلي
في توجيه المتصل إلى القسم
المختص أو الخدمة المطلوبة.

إمكانيه عمل أي تعديل 

قناة االتصال الموحدةتقارير وإحصائيات

زونتل كول سنتر

تقارير و إحصائيات شاملة ودقيقة
مدعومة برسوم بيانية تفصيلية

يمكن تعديلها حسب رغبتك.

أستمتع بالصوت البريد اإللكتروني
الرسائل القصيرة , و الفاكس 

الدردشة من خالل قناة
األتصال الموحدة.

 تمكنك من متابعة أداء الموظفين
 لحظة بلحظة والتحسين المستمر

للخدمة أو التحكم في حاالت الطوارئ.

أنشئ لوحة معلومات متخصصة تمكنك
من عرض جميع المعلومات و المقاييس 

علي شاشة واحدة لتحسين األداء.

(customisation)حسب الرغبه.



49

Ticketing System
In customer service, a ticketing 
system or support ticket system 
takes incoming customer requests 
for support and automatically 
generates a customer service ticket.

Your agents can login to 
their queues, manage multiple 
status and perform different tasks, 
according to their assigned skills.

Web Dialer

CUSTOM DASHBOARDS
Build a custom dashboard which 
enables you to display a specific 
set of metrics and on one screen 
to improve performances.

Call recording
Auto recording for internal, 
incoming and outgoing calls.

IVR SYSTEM
Easily design your IVR 
projects - Auto- attendance, 
customer satisfaction 
surveys, call back etc…

Social Media Integration
Enjoy Facebook,Instagram and 
Whatsapp on the same unified 
solution!

Social
Media

DataBase Integration
availability to integrate with ODBC 
(open database connectivity) like 
microsoft SQL server, MySQL, 
MariaDB, SQLite3, also availibility 
to integrate with LDAP.

OMNICHANNEL
Enjoy voice, SMS, web chat, 
e-mail, and fax on the same 
unified solution!

ANALYTICS AND REPORTINGS
Analyze data and 
performances through our 
ready-to-use reports tailored to 
your business goals.

REALTIME MONITORING
Use the Realtime panels to monitor 
your Agent's performances and to 
make dynamical changes in case 
of urgency needs.

XonTel Call Center

Web Chat
You can run and link the web chat
system to your website, it allows
your customers to message you
directly into a text field.

Customisation
Ready for any special customisation
according to your requirements.

Web Chat

XonTel Call Center



ربط كامل مع جميع أنواع
خدمة العمالء وإدارة بياناتهم

ال عقود صيانة سنوية
وسهولة في التركيـب

والتشغيل وإدارتها من ِقـَبل 
مهـندسي الوزارات والشركات 

ال تراخيص وال تجديد
 ألي خدمات داخل

البدالة

ماذا تعني زونتل للوزارات والشـركات والمنازل ؟

قـدرة على الربط
مع جميع أنواع قواعد

 البيانات المختلفة

شبكة هاتفية متطورة
بتكلفة مقبولة

جاهزية للربط مع
جميع أنواع الكول سنتر

 (SIP Trunk) مــع تطــور علــم األتصــاالت ودخــول تقنيــة الخطــوط األرضيــة الجديــــدة

البــداالت  األســواق  مــــن  قريبــا  تنتهــي  ســـوف  األتصــاالت  شــركات  بواســطة 

التقليديــة القديمــة وســــوف تضطــر العديــد مــن الــوزارات والشــركات والمنــازل 

.IP ألسـتبدال بداالتهـم القديمـة باخـرى حديثة تعمل بتقنية

50



Ready to be connect
with CRM System

Easy to install and
configure, No yearly

maintenance 
contracts

Total free 
licensing Inside

the IP PBX

Availability to
integrate with different

databases type

IP PBX Network 
with acceptable 

cost

Availability to integrate
 with call center systems

Soon analog PBX technology will stop in the world market and no 

one Can use his old analog PBX in his home or company in the near 

Future, land line service will move to new technology named : 

(SIP Trunk) which mean you have to change your old PBX to a new 

IP-PBX technology same way when the world changed from NOKIA 

to IPhone & Android.

What does XonTel mean for Ministries,
Companies & Homes?
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 IP بداالت هاتفية متطورة بتقنية 
مميزات زونتل للوزارات والشركات

2

3

4

52

5

6

7

9

10

8

رقمك الداخلي على هاتفك النقال:1
استخدم تطبيق XonTel لألتصال المجاني
على أي رقم داخلي في شركتك ومن أي 

مكان.

صالحيات الموظفين في االتصاالت الخارجية 
والداخلية:

التحكم بصالحيات الموظفين في األتصاالت الخارجية 
والداخلية.

تعرف على الرقم الداخلي المتصل عليك:
عند اتصالك على أي عميل من داخل الشركة 
ولم يرد عليك !! سوف تقوم البدالة بتحويل 
العميل الى رقمك الداخلي مباشرًة في حال 

أتصاله عليكم مرة اخرى.

استلم حالة رقمك الداخلي على بريدك اإللكتروني:
استلم نسخة باألرقام التي اتصلت على رقمك الداخلي 
في حال عدم تواجدك في المكتب Missed Call على 

بريدك اإللكتروني.

عمل بلوك على أي رقم غير مرغوب في اتصالـه على 
خطوط الشركة.

الخصوصية ومنع اإلزعاج من أرقام محددة:

تقارير عن جميع المكالمات الصادرة 
والواردة الداخلية والخارجية.

تقارير شاملة عن المكالمات:

تسجيل المكالمات الداخلية والخارجية لضمان 
جودة الخدمة.

تسجيل المكالمات بجودة صوت عالية:

ربط جميع األرقام الداخلية ألفرع الشركة لديكم لعمل 
مكالمات مجانية بينهم.

المكالمات بين األرقام الداخلية ألفرع الشركات:

حجب المكالمات الدولية عن بعض الموظفين 
وتحديد الدول المسموح االتصال بها ومنع دول 

أخرى.

خدمة حجب وتحديد المكالمات الدولية:

نظام داخلي متطور للحماية 
من االختراقات األمنية.

نظام حماية متطور:
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Smart IP Solutions

Smart IP PBX Solution

For Ministries & Companies

Receive your Extension statistics on Email:
Registration failed, missed calls, outgoing calls and other 
features.

Black & White List:
Protect your business by controlling 
numbers in outgoing & incoming calls.

6 Call History – Outgoing & Incoming Calls:
Full details about calls history, date, time, 
duration, numbers.

7 Voice Recording system:
Full voice recording for any Ext.

8 Branches Free Calls:
Now you can connect your 
company branches to 
make free calls from 
Ext. to Ext.

9 International Calls:
Control your office international 
calls, numbers and countries.

10 Advance Firewall system:
Auto defense and built-in protection 
against unauthorized IPs and 
connections.

Do not Miss your customers Call back:
When you call any customer from your Ext. and customer 
did not answer you, The PBX will direct the customer call 
to your Ext. when he calls you back again.

Control your Outgoing & Internal Calls:
Control and limit your staff outgoing calls & 
prevent Ext. from calling another Ext. like top 
management.

Your Extension on your Mobile:
With XonTel App. receive and make calls 
from your Ext. while on the go.
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 IP بداالت هاتفية متطورة بتقنية 
مميزات زونتل للمنازل

انتركم الباب وتحويل المكالمات على الهاتف النقال:

انتركم زونتل يقوم بتحويل اإلتصال من المنزل الى
هاتفك النقال في حال عدم الرد.

تم تصميم بداالت زونتل لكي تكون سهلة االستخدام 
من ِقبل الجميع.

سهلة االستخدام والعديد من المميزات والخدمات:

اتصل من هاتفك النقال ألي رقم داخلي في  
المنزل عبر تطبيق XonTel للهواتف الذكية.

مكالمات داخلية من هاتفك النقال:

حجب االرقام الصادرة والواردة الغير مرغوب بها.
للعائالت - ال ازعاج بعد اليوم من المعاكسات الهاتفية:

مفتاح خاص لفتح جميع سماعات هواتف 
المنزل بالكامل لمناداة افراد العائلة.

عمل جروب صوتي للمناداة الجماعية:

استخدم كيبل واحد فقط لتشغيل شبكة االنترنت 
والتلفونات معًا في نفس الوقت.

للتوفير المادي استخدم كيبل واحد للهواتف
 واالنترنت في منزلك:

أحدث التقنيات للحماية المنزلية، عند الضغط على مفتاح 
انتركم زونتل عند باب منزلك يقوم األنتركم فورًا بتصوير 
الشخص وارسال صورته الى بريدك اإللكتروني (إيميلك) 

الخاص بك للمراقبة وحماية أسرتك.

أنتركم بنظام تصوير ومراقبة متطورة
لحماية منزلك:      

تقارير كاملة عن جميع المكالمات الصادرة والواردة.
تقارير عن جميع المكالمات:

منع بعض الغرف من استخدام الخطوط األرضية من 
داخل المنزل ومنع المكالمات الداخلية بينهم.

التحكم في طرق استخدام الخطوط األرضية:

انتركم متطور يخدم المالك وشقق التأجير.
شقق التأجير وبداالت زونتل المركزية:
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 Smart Intercom will divert the
 visitor to your mobile if no
one answers him.

Door Intercom and Calls Divert:

 Connect two houses PBX or more together
for free calls from Ext. to Ext.

Free Internal Calls between Family:
houses

XonTel intercom capture any person at your
house door and send his pictures to your
personsal email for security purpose.

Video Intercom with Security system:
for your Home

Full details about all calls history
date, time, numbers.

Call History Log:

 Prevent some rooms from using landline
 and control Ext. to Ext. calls according to
your plan

Control your Outgoing and Internal calls:

.

 Nice solution for all apartments and
your home Ext. in one PBX.

Renting Apartments in your house:

 XonTel PBX was designed to be
 easy managed by the home
 users.

Easy to configure all Features:

Use your home extension
from your mobile by XonTel
Apps.

Extension on Mobile:

 Now block any number
 from calling your home.

Family Protection:

 Now you can call the group number
 and open all your home phone speakers
in the same time for announcement.

Voice Group announcement:
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For Home Users
Smart IP Solutions

Smart IP PBX Solution
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Smart IP Solutions

Reasons
to Switch to XonTel Worldتجعلك تنتقل إلى عالم زونتل 

أســـبـــاب
10
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2- WE Make It Better 2- الطريقة األفضل في االستخدام
Eliminate phone wiring! القضاء على األسالك الهاتفية القديمة

واستخــدام كيبل واحد فقط

XonTel IP PBX runs as software on a computer 
and can leverage the advanced processing 
power of the computer and user interface as 
well as windows features. 
Anyone proficient in networking and computers 
can install and maintain XonTel IP PBX.

XonTel IP Telephone system allows you to 
connect IP phones directly to a standard 
computer network port (which it can share with 
the adjacent computer). 
You can install softphones directly on a PC. 
You can now eliminate the phone wiring and 
make adding or moving of extensions much 
easier in new offices.

Much easier to install & configure
than a proprietary phone system

األسهل في التركيب والتشغيل
1- سهلة االستخدام

على  يعمل  برنامج  اى  مع  بسهوله  تعمل  زونتل  بداالت 

سهل  الهاتفية  الشبكة  مع  التعامل  كذلك  الكمبيوتر، 

أو تخصص في االتصاالت،  الى اي خبرة  للغاية وال يحتاج 

أغلبها  ان  ستجد  األخري  الماركات  معظم  عكس  علي 

يتطلب تدريب موظفين بخبرة خاصة..

 زونتل تتيح لك استخدام اسالك شبكة الكمبيوتر الموجودة 

في مكتبك و القضاء على األسالك القديمة واستخــدام كيبل 

واحد فقط والقضاء علي كثرة التمديدات في المكاتب.

1- We Make It Easy



3- Save Your Money!

3- أداء متطور بتكلفة أقل

Sometimes you get an expensive solution to upgrade your existing communications 
network, or in some cases you get an offer over your company budget for a new IP
phone system project you need.

XonTel always presents the best solutions based on our high expertise in the field of 
manufacturing and development in the IP technology.

Solutions suitable for your budget

تقديم حلول تناسب ميزانيتك 
في كثير من الحاالت يتم تقديم حلول مكلفة ماديا للعميل لتطوير شبكة االتصاالت القائمة 

لديه ، لذا تفخر زونتــل بتقديم األفكار المنطقية لتطوير جميع اعمالك ومشاريعك بتكلفة جيدة 

مع المحافظة على جودة المنتج وكفاءة الحل فنيا .
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4- ربط افرع شركتك ببعضها

With XonTel IP PBX you can easily use a VOIP service provider for long 
distance and international calls. The monthly savings are significant. 

If you have branch offices, you can easily connect phone systems 
between branches and make free phone calls.

Significant cost savings using VoIP providers

الربط والتوفير المادي فـي تكاليف االتصــاالت
تقدم لك زونتل خاصية ربط االدارات واألفرع وارقام الموظفين الداخلية للمحادثات بين األفرع 

كما يمكن استخدام الخطوط األرضية وشبكة GSM المربوطة بالفرع من أي مكان حسب رغبة 

العميل بدون اي تكاليف مادية .

4- Connecting Your Branches !
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IP PBXs are based on the open SIP standard. You can mix and 
match any SIP hardware or software phone with any SIP-based IP 
PBX, PSTN Gateway or VOIP provider. In contrast, a proprietary 
phone system often requires proprietary phones to use advanced 
features, and proprietary extension modules to add features.
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5- حرية االختيار

Eliminate vendor lock in!

كسر اإلحتكار وحرية الشراء وتنوع األجهزة مع
مزودي أجهزة االتصاالت األخرى في السوق 

يوجد لدى بعض العمالء من مستخدمي تقنية IP مشاكل منها عدم القدره على 

البدالة، مع  توافقها مع  IP لعدم  بتقنية  أخرى تعمل  اضافة هواتف من ماركات 

زونتل يمكنك اضافة اى جهاز من ماركة اخرى وربطها مع البدالة دون الحاجه الى 

دفع تكاليف اضافية.

5- Only Us Can Do It For You !



Proprietary systems are easy to outgrow. adding more phone 
lines or extensions often requires expensive hardware modules 
or license. In some cases you need an entirely new Phone 
system. Not so with XonTel IP PBX. A standard computer can 
easily handle a large number of phone lines and extensions – just 
add more phones to your network to expand!

بعض الماركات تم تصميمها لكي تكون من الصعب علي العميل تطويرها بسهولة 

وفي بعض األحيان يطلب منك تغيير األجهزة التي لديك بأخري جديدة مكلفة، في 

علم  تطور  المستقبل مع  التطوير في  زونتل على سهولة  أجهزة  تصميم  تم  حين 

االتصاالت ودون الحاجة لتغيير األجهزة القديمة.

6- Always In Outgrow

6- سهولة التطوير

Scalable!

قابلية التطوير بسهولة 
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With XonTel IP PBX you can deliver better customer service and 
better productivity. since the IP telephone system is now 
computer-based, you can integrate phone functions with 
business applications. for example, bring up the customer record 
of the caller automatically. 

When you receive his/her call (CRM), dramatically improving 
customer service and cutting cost by reducing time spent on 
each caller. outbound calls can be placed directly from outlook, 
removing the need for the user to type in the phone number.

عند استخدامك ألجهزة زونتل سوف تالحظ ارتفاع قدرتك على تقديم خدمات افضل 

لعمالئك ، مع تطور تقنية االتصاالت أصبح من السهل جدا ربط أغلب برامج األعمال 

. chat و social Media و Outlook بسهولة مع بدالة زونتل ، مثل ربط

Better customer service & productivity!

خدمة عمالء أفضل وانتاجية أعلى

7 - We Realy Care !

7- خدمات أفضل
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Since XonTel IP PBX is software-based, it is easier for developers 
to add and improve feature sets. Most VoIP phone systems come 
with a rich feature set, including auto attendant, voice mail, ring 
groups, advanced reporting and more.These options are often 
very expensive in proprietary systems.

توفر لك زونتل العديد من المميزات والخدمات التي تهم جميع قطاعات األعمال 

والمنازل مثل : البريد الصوتي، االتصال الجماعي بنظام المجموعات، تقارير مفصلة 

عن جميع المكالمات والعديد من المميزات األخرى ، عادًة ما تكون هذه المميزات 

الخدمات. لهذه  معينة  تكاليف  دفع  تتطلب  التي  األخرى  الماركات  عند  مكلفة 

8- Provide & Services

8- مميزات وخدمات

Twice the phone system features for half the price!

مميزات وخدمات عديدة بتكلفة أقل
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Hot desking, the process of being able to easily move 
offices/desks based on the task at hand, has become very 
popular. Unfortunately traditional PBXs require extensions to be 
re-patched to the new location. With XonTelIP PBX the user 
simply takes his phone to his new desk – No patching required!

Users can roam too – if an employee has to work from 
home, he/she can simply fire up their SIP software phone 
and are able to answer calls to their extension, just as 
they would in the office. Calls can be diverted anywhere in 
the world because of the SIP protocol characteristics!

أصبح من السهل على الشركات نقل مكاتبها ومعها أرقامها الداخلية بسهولة جدا، 

عادًة ما تتطلب البداالت  القديمة الى اعادة ترتيب األسالك وتغيير مواقعها عند نقل 

من  العمل  الموظفين  باستطاعت  أصبح  االتصاالت  تكنولوجيا  تطور  المكاتب.مع 

منازلهم وربطهم مباشرة مع المكتب الرئيسي للشركة.

 Allow hot desking & roaming!

سهولة انتقال المكاتب مع ارقامها الداخلية 

9- Easy Move !

9- سهولة التنقل
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XonTel always designs new products according to the 
customer needs in our market in short time. We are always 
happy to receive from our customers feedback current 
products and new Ideas for future products.

تعمل زونتل باستمرار على تصميم وتطوير المنتجات بشكل سريع حسب رغبة العمالء 

دائما  نرحب  كما  السوق.  مناسبة الحتياجات  جديدة  منتجات  توفر  دائما  تجد  ولذلك 

باستقبال أفكار العمالء لتصميم منتج او تطويره .

10- The Best !

10- ألنها األفضل

 Product Feature & Production

منتجات وأفكار تناسب الجميع 
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Kuwait Clients

Alghanim International
Member of Fouad Alghanim & Sons Group of Comainies
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KSA Clients

HOUSE OF SECURITY SOLUTION
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KSA Clients
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Smart IP Solutions

مركز حلول اإلتصاالت


