
KoTeIn Karol Młyńczak

Al. Wojska Polskiego 40/64

05-804 Pruszków

NIP: 534-230-34-27

REGON: 142103365

mail: bok@voipsklep.pl

kom.: 536 222 444

kom.: 537 222 444

tel.: 6 14 15 14 15

mBank: 91 2490 0005 0000 4600 6599 2932

Panasonic KX-TPA60

Producent Panasonic

Ilość linii 8

Obsługiwane kodeki

• G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps

• G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka10ms

• G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps

• G.722 - 48/56/64 Kbps

Obsługiwane protokoły • SIP - Session Initiation Protocol

Zarządzanie przez

• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową

• TFTP - Trivial File Transfer Protocol

• klawiaturą telefonu

Telefon bezprzewodowy KX-TPA60 (DECT) zgodny z bezprzewodowym systemem telefonicznym Smart IP KX-TGP600
umo?liwia firmom rozszerzanie mo?liwo?ci komunikacji w miar? rozwoju. W po??czeniu z regeneratorem sygna?u
KX-A406 zapewnia du?y zasi?g oraz elastyczno?? i wy?szy poziom obs?ugi klienta we wszystkich dzia?ach firmy.

Kolorowy wy?wietlacz LCD z pod?wietleniem zapewnia wyra?ne informacje w ka?dym ?rodowisku biurowym, natomiast
mo?liwo?? zapisania w ksi??ce telefonicznej 500 adresów i zapami?tania 20 ostatnio wybieranych numerów oraz
u?awiaj?ce obs?ug? klawisze programowe sprawiaj?, ?e mo?na szybciej i wygodniej korzysta? z urz?dzenia w
profesjonalny sposób.

S?uchawka KX-TPA60 jest obs?ugiwana przez model KX-TGP600 i jest do niego do??czona. Ten model mo?e
wspó?pracowa? z dowoln? kombinacj? dodatkowych s?uchawek KX-TPA60, KX-TGPA65, KX-UDT121 lub KX-UDT131
(KX-TPA60 + maks. 7 s?uchawek)

 

Funkcje: 

Wy?wietlacz LCD: 1,8 cala kolorowy, 65K (128 x 160 pikseli)
Pod?wietlenie wy?wietlacza LCD: tak
LED (wska?nik dzwonka, ?adowania): Wska?nik LED (czerwony) / po??czenia przychodz?ce / alarm wstrzymania /
poczta g?osowa / nieodebrane po??czenia / ?ado
Klawisze: TALK/SPEAKER PHONE (ROZMOWA/G?O?NIK), Navigation (Nawigacja), CANCEL/POWER
(ANULUJ/ZASILANIE), HOLD/MSG (WSTRZYMAJ/ ) XFER/CLR (PRZEKIEROWANIE/WYCZY??), DIAL
(WYBIERANIE), LINE (LINIA), FUNC (FUNKCJA)
Pod?wietlenie klawiszy: tak (bia?y)
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?ywotno?? baterii:
(1) Czuwanie - do 200 godzin
(2) Rozmowa - do 11 godzin (w?skie pasmo) / do 8 godzin (szerokie pasmo)

Typ baterii: Ni-MH AAA 630 mAh
Czas ?adowania baterii: 6 godzin
CAT-iq: 2,0
IPEI: tak
Ksi??ka telefoniczna PS: maks. 500 numerów
Rejestr wykonanych po??cze?: 20 (na zestaw)
Rejestr odebranych po??cze?: 20 (na lini?)
Rejestr nieodebranych po??cze?: (w tym rejestr odebranych po??cze?)

Dzwonek:
(1) Tonowy - 27 (MIDI)
(2) Melodia - 0
(3) Wibracja - nie

Regulacja g?o?no?ci: 
(1) S?uchawka/g?o?nik/zestaw s?uchawkowy - 6 poziomów
(2) Dzwonek - WY?. +6 poziomów
(3) D?wi?k klawiszy - W?./WY?.

System g?o?nomówi?cy: Jednoczesna transmisja dwukierunkowa
EHS: brak
Bluetooth: brak
Funkcja redukcji szumów: tak
D?wi?k szerokopasmowy: tak
Szyfrowanie DECT: tak
Tryb energooszcz?dny DECT: tak
Przesy?anie bezprzewodowe: tak
Otwór na pasek: tak
Klips do paska: tak
Odporno?? na zalanie i py?: nie
Masa: 117 g

 

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl
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