STOLNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKO KXTPA65
DOPLŇKOVÉ SLUCHÁTKO PRO BEZDRÁTOVÝ IP TELEFON KX-TGP600
Bezdrátové stolní sluchátko KX-TPA65, které je kompatibilní s Chytrým IP bezdrátovým
telefonním systémem KX-TGP600, nabízí oproti tradičním stolním telefonům mnohé výhody.
Obsahuje stejné funkce, jako jeho konkurence připojená kabelem; standard DECT znamená, že
při instalaci není potřeba žádná kabeláž. Instalace je pohodlnější a snazší.
Barevný LCD displej s podsvícením je dobře čitelný v každém prostředí a díky integrovanému
konektoru pro náhlavní soupravu mohou uživatelé pohodlně vyřizovat hovory i na hlučných
pracovištích.
Sluchátko KX-TPA65 je podporováno systémem KX-TGP600. Kromě sluchátka KX-TPA60, které
je součástí dodávky systému KX-TGP600, dokáže sluchátko KX-TPA65 pracovat společně
s jakoukoli kombinací sluchátek KX-TPA60, KX-TPA65, KX-UDT121 nebo KX-UDT131 (KX-TPA60
+ až 7 dalších sluchátek).

Hlavní vlastnosti
• Barevný LCD displej 1,8" s podsvícením
• 1-barevný LED indikátor (modrý)
• Širokopásmový zvuk HD (G.722)
• Konektor pro náhlavní soupravu
• Snadná instalace

PRŮVODCE PRODUKTEM A TECHNICKÉ ÚDAJE
FUNKCE

KX-TPA65

LCD

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

Podsvícení LCD

Ano

LED (vyzvánění / indikátor nabíjení)
KLÁVESY

1-barevný LED indikátor (modrý)
Navigation, MUTE, REDIAL, TRANSFER, HOLD, CONF, MESSAGE, FUNCTION, SP-PHONE, CANCEL, LINE, VOLUME, DIAL

Podsvícení kláves
Napájecí zdroj
CAT–iq

2.0

IPEI

Ano

Telefonní seznam PS
Výpis odchozích hovorů

KX-TPA65 (displej)

(adaptér střídavého proudu)

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 / vyzvánění

6 úrovní

Stisk klávesy

VYP./ZAP.

Hlasitý telefon

Plně duplexní

Konektor pro náhlavní soupravu

Ano (2,5 mm)

EHS
Bluetooth

KX-TPA65 - bílý

8 úrovní

Vyzvánění

-

Redukce okolního hluku

Ano

Širokopásmový zvuk

Ano

ZTLUMENÍ

Ano

Šifrování DECT

Ano

Úsporný režim DECT

Ano

Bezdrátové odesílání
Upevnění na stěnu
Ochrana před stříkající vodou a prachem
Hmotnost
Rozměry (Š × H × V, mm)

Ano
Volitelné
675 g
vysoká poloha: 192 x 170 x 182
nízká poloha: 192 x 185 x 150

KX-TPA65 - černý
- Některé modely budou dostupné pouze ve vybraných zemích.
- Uvedená vyobrazení displejů a kontrolek produktů
jsou uměle 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
a registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných
vlastníků.
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