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De telefooninterface-eenheid is ontworpen voor gebruik met het pakketintercomsysteem van TOA (IP-netwerkcomsysteem) dat gebruik maakt van de pakketaudiotechnologie en kan worden aangesloten op een bestaand lokaal netwerk (LAN) of breedbandnetwerk (WAN).
Het netwerk moet mogelijk worden gemaakt door middel van een RJ45-aansluiting via een schakelende hub. De netwerkinterface is I/F 10BASE-T/100BASE-TX (Automatic-Negotiation) Auto MDI/MDI-X-compatibel netwerkprotocol TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP. 
De telefooninterface-eenheid heeft één enkele telefoonaansluiting waarmee een analoge telefoon kan worden aangesloten door de telefooninterface-eenheid via de RJ45-connector aan te sluiten op een LAN, zodat de analoge telefoon op dezelfde wijze kan worden gebruikt als een intercom-masterstation.
De telefooninterface-unit moet voorzien zijn van indicatielampjes op het frontpaneel die op het frontpaneel zijn aangebracht: 
LNK/ACT licht groen op wanneer aangesloten op een netwerk en knippert tijdens het verzenden of ontvangen van gegevens. STATUS brandt continu rood terwijl de gegevens naar een intern opslagmedium worden geschreven. POWER licht groen op wanneer het apparaat van stroom wordt voorzien. LINE INDICATOR licht groen op wanneer de aangesloten telefoon uit de haak is.
De telefooninterface-eenheid bevat speciale software waarmee de centrale besturing, de verificatie van de logboeken en het systeemonderhoud vanaf een pc kunnen worden gecentraliseerd. Lijnbewaking kan ook worden uitgevoerd met behulp van een pc en een internetbrowser.
Het vereiste vermogen moet 220 - 240V AC zijn.
Het gebruikt slechts een halve EIA-componentenrackruimte en de afmetingen zijn 210 (B) × 44,3 (H) × 267 (D) mm (8,27 × 1,74 × 10,51). Het gewicht bedraagt 1,7 kg (3,75 lb.) en is afgewerkt in zwart voorgelakt plaatstaal. Als alternatief kan het apparaat ook vrijstaand of aan de muur worden gemonteerd
Optionele extra's: MB-15B-BK montagebeugel voor rackmontage (voor rackmontage van één eenheid). MB-15B-J montagebeugel voor rackmontage (voor rackmontage van twee eenheden). YC-850 wandmontagebeugel vervaardigd door TOA Corporation.


