STANDARDNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKO KXTPA60
DOPLŇKOVÉ SLUCHÁTKO PRO BEZDRÁTOVÝ IP TELEFON KX-TGP600
Bezdrátové (DECT) sluchátko KX-TPA60, které je kompatibilní s Chytrým IP bezdrátovým
telefonním systémem KX-TGP600, umožňuje společnostem rozšiřovat jejich komunikaci
v závislosti na jejich růstu. V kombinaci s opakovačem KX-A406 poskytuje velký dosah, který
integruje flexibilitu a lepší služby zákazníkům napříč fungováním společnosti.
Barevný LCD displej s podsvícením je dobře čitelný v každém prostředí. Díky telefonnímu
seznamu pro 500 telefonních čísel, paměti pro 20 naposledy volaných čísel a softwarovým
tlačítkům je profesionální použití rychlé a pohodlné.
Sluchátko KX-TPA60 je podporováno systémem KX-TGP600, s nímž je dodáváno. Tento model
může pracovat také společně s jakoukoli kombinací doplňkových sluchátek KX-TPA60, KXTPA65, KX-UDT121 nebo KX-UDT131 (KX-TPA60 + až 7 dalších sluchátek).

Hlavní vlastnosti
• Barevný LCD displej 1,8" s podsvícením
• Širokopásmový zvuk HD (G.722)
• Adresář pro 500 telefonních čísel / paměť pro 20 naposledy volaných čísel
• Softwarová tlačítka
• Místní nebo síťový intercom

PRŮVODCE PRODUKTEM A TECHNICKÉ ÚDAJE
FUNKCE

KX-TPA60

LCD

1,8" barevný 65 tisíc barev (128x160 pixelů)

Podsvícení LCD
LED (vyzvánění / indikátor nabíjení)
KLÁVESY

Ano
LED indikátor (červený) / příchozí hovor / přidržení alarmu /hlasová pošta /zmeškaný hovor /nabíjení
TALK/SPEAKER PHONE, Navigation, CANCEL/POWER, HOLD/MSG, XFER/CLR, DIAL, LINE, FUNC

Podsvícení kláves

Ano (bílé)

Doba provozu na baterii
1) Pohotovostní režim
2) Hovor
Typ baterie
Doba nabíjení baterie

KX-TPA60

až 200 hodin
až 11 hodin (úzkopásmový) a 8 hodin (širokopásmový)
Ni-MH AAA 630 mAh
6 hodin

CAT–iq

2.0

IPEI

Ano

Telefonní seznam PS
Výpis odchozích hovorů
Výpis příchozích hovorů
Výpis zmeškaných hovorů

Až 500 čísel
20 (pro každé sluchátko)
20 (pro každou linku)
(v rámci výpisu příchozích hovorů)

Vyzvánění
(1) Tón

27 (MIDI)

(2) Melodie

0

(3) Vibrace

Ne

Ovládání hlasitosti
Mikrotelefon / reproduktor / náhlavní souprava
Vyzvánění
Stisk klávesy

KX-TPA60 (displej)

6 úrovní
VYP. + 6 úrovní
VYP./ZAP.

Hlasitý telefon

Plně duplexní

Konektor pro náhlavní soupravu

Ano (2,5 mm)

EHS
Bluetooth

-

Redukce okolního hluku

Ano

- Některé modely budou dostupné pouze ve vybraných zemích.

Širokopásmový zvuk

- Uvedená vyobrazení displejů a kontrolek produktů jsou uměle

Ano

ZTLUMENÍ

Ano

Šifrování DECT

Ano

Úsporný režim DECT

Ano

Bezdrátové odesílání

Ano

Otvor pro řemínek

Ano

Spona na opasek

Ano

složené snímky.
- Uvedené hmotnosti a rozměry jsou pouze přibližné hodnoty.
- Design a technické údaje mohou být bez upozornění změněny.
- Na tyto produkty se mohou vztahovat nařízení o kontrole
vývozu.
Ochranné známky a registrované ochranné známky:
Slovo a logo Bluetooth jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth
SIG, Inc, a veškeré užití těchto značek prostřednictvím
Panasonic Corporation podléhá licenci. Ostatní ochranné známky

Ochrana před stříkající vodou a prachem
Hmotnost
Rozměry (Š × H × V, mm)

a registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných
vlastníků.

Panasonic System Communications Company Europe, Divize společnosti Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Straße 43, 65203 Wiesbaden, Německo.

http://business.panasonic.co.uk/communication-solutions

117 g
Dodávané sluchátko: přibližně 47,8 × 25,5 × 153,2
Nabíjecí kolébka: přibližně 71,6 × 75,4 × 42,9

