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TELEFONY BEZPRZEWODOWE
Logicom Nova 350 to seria łatwych w obsłudze telefonów bezprzewodowych francuskiego
producenta Logicom. Ciekawe wzornictwo, wyłamujące się z tradycyjnych konwencji, jest
ciekawym urozmaiceniem domu lub biura. Urządzenie spełnia jednocześnie wszystkie
najważniejsze funkcje telefonu bezprzewodowego, tak by można było swobodnie prowadzić
rozmowę telefoniczną.
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Funkcje telefonu
Wyświetlacz LCD

3 linie (1 alfanumeryczna + 2 ikony)

Tryb głośnomówiący

tak

Książka telefoniczna

20 pozycji (nazwa + numer)

Identyfikacja

tak

Rejestr połączeń

10 nazw i numerów

Redial (wyb. ost. numeru)

5 pozycji

Wybór melodii dzwonka

10 (5 normalnych + 5 polifonicznych)

Głośność dzwonka

wybór 5 poziomów

Blokada klawiatury

tak

Czas czuwania / rozmów

100 godz. / 10 godz.

Zasięg

50 m wewnatrz / 300 m na zewnątrz

Wiele słuchawek

współpraca do 5 słuchawek

Interkom

tak

Konferencja

tak

Transfer rozmów

tak
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PANASONIC KX-TG 1611

super cena

Panasonic KXTG 1611 PDH to stacjonarny telefon bezprzewodowy o niskiej emisji fal radiowych (ECO)
Najważniejsze funkcje: podświetlany wyświetlacz (punktowy, 1 linia), elementy słuchawki wykończone powierzchnią na której
nie pozostają odciski palców, prezentacja numeru (CLIP), książka telefoniczna na 50 numerów i wpisów, lista ostatnich
połączeń na 50 numerów, możliwość zamontowania na ścianie, możliwość odbierania połączenia dowolnym przyciskiem,
zegar z funkcją alarmu

PANASONIC KX-TG 1711

nowość

Bezprzewodowy telefon o wyjątkowo prostej obsłudze i eleganckim wyglądzie
Prezentacja numeru abonenta wywołującego (CLIP) - Rejestr połączeń - Podświetlany wyświetlacz LCD - Łatwa obsługa za
pomocą przycisku nawigującego - Fragmenty obudowy telefonu wykończone na wysoki połysk i teksturą, na której nie zostają
ślady palców
- Książka telefoniczna na 50 wpisów - Rejestr połączeń 10 ostatnio wybieranych numerów - 12 dzwonków do wyboru Połączenia konferencyjne - Połączenia wewnętrzne (w przypadku posiadania dodatkowych słuchawek) - Możliwość
przekazywania połączeń między dodatkowymi słuchawkami - Zegar z funkcją alarmu - Możliwość odbierania połączenia za
pomocą dowolnego przycisku - Akumulatory AAA Ni-MH
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TELEFONY BEZPRZEWODOWE
PANASONIC KX-TG 2511
Komfortowy telefon bezprzewodowy. Jakość premium: Uniwersalna stylistyka, Unikalna technologia
Podstawowe funkcje:
Funkcja identyfikacji abonenta wywołującego z zapamiętywaniem 50 nazw i numerów, Podświetlany,
punktowy wyświetlacz LCD 1,4”, Tryb głośnomówiący w słuchawce, Funkcja „Clear Sound”, Tryb ECO
włączany za pomocą jednego przycisku, Przycisk nawigacyjny, Jednoprzyciskowe wybieranie do 9 numerów,
Możliwość zamocowania na ścianie, Funkcja alarmu, Książka telefoniczna na 50 wpisów

PANASONIC KX-TG 2512
2 słuchawkowy telefon bezprzewodowy. Jakość premium: Uniwersalna stylistyka, Unikalna technologia
Podstawowe funkcje:
Funkcja identyfikacji abonenta wywołującego z zapamiętywaniem 50 nazw i numerów, Podświetlany,
punktowy wyświetlacz LCD 1,4”, Tryb głośnomówiący w słuchawce, Funkcja „Clear Sound”, Tryb ECO
włączany za pomocą jednego przycisku, Przycisk nawigacyjny, Jednoprzyciskowe wybieranie do 9 numerów,
Możliwość zamocowania na ścianie, Funkcja alarmu, Książka telefoniczna na 50 wpisów

PANASONIC KX-TG 6611
Podświetlany wyświetlacz i klawiatura - System awaryjnego zasilania - Tryb Eco włączany jednym
przyciskiem - Technologia Krystalicznego Dźwięku - Antypoślizgowy uchwyt słuchawki - Optyczna
sygnalizacja nadchodzącego połączenia za pomocą diody LED - Możliwość automatycznego filtrowania
nadchodzących połączeń - Tryb głośno mówiący - Książka telefoniczna na 100 numerów i nazw - Dzwonki
polifoniczne w słuchawce - Możliwość zalogowania do bazy do 6 słuchawek - Połączenia konferencyjne Interkom - Tryb nocny (nie przeszkadzać) - SMS

PANASONIC KX-TG 6612
Dwie słuchawki w zestawie - Podświetlany wyświetlacz i klawiatura - System awaryjnego zasilania - Tryb
Eco włączany jednym przyciskiem - Technologia Krystalicznego Dźwięku - Antypoślizgowy uchwyt słuchawki Optyczna sygnalizacja nadchodzącego połączenia za pomocą diody LED - Możliwość automatycznego
filtrowania nadchodzących połączeń - Tryb głośno mówiący - Książka telefoniczna na 100 numerów i nazw Dzwonki polifoniczne w słuchawce - Możliwość zalogowania do bazy do 6 słuchawek - Połączenia
konferencyjne - Interkom - Tryb nocny (nie przeszkadzać) - SMS

PANASONIC KX-TG 6621

POLECAMY

Komfortowy telefon z dużym wyświetlaczem oraz automatem zgłoszeniowym
Cyfrowy automat zgłoszeniowy z czasem nagrania do 18 minut - Wyświetlacz w bazie informujący o liczbie pozostawionych
widomości głosowych - Duży i przejrzysty wyświetlacz o przekątnej 1,8 cala - System awaryjnego zasilania - Korektor dźwięku
- Prezentacja numeru abonenta wywołującego (CLIP) - Podświetlany wyświetlacz i klawiatura - Książka telefoniczna na 100
numerów i nazw - Tryb Eco włączany jednym przyciskiem - Technologia Krystalicznego Dźwięku - Antypoślizgowy uchwyt
słuchawki - Optyczna sygnalizacja nadchodzącego połączenia za pomocą diody LED - Możliwość automatycznego filtrowania
nadchodzących połączeń - Tryb głośno mówiący - Dzwonki polifoniczne w słuchawce - Możliwość zalogowania do bazy do 6
słuchawek - Połączenia konferencyjne - Połączenia wewnętrzne między słuchawkami (interkom) - Tryb nocny (nie
przeszkadzać) - SMS

PANASONIC KX-TG 7511
Komfortowy telefon z największym wyświetlaczem LCD
Duży, 2,1-calowy wyświetlacz jest bardzo czytelny, a prosty układ ekranu menu z dużymi napisami pozwala wygodnie
wybierać odpowiednie funkcje. Podświetlana klawiatura i ekran ułatwiają obsługę, również gdy jest ciemno.
System głośno mówiący umożliwia prowadzenie rozmowy, nawet kiedy użytkownik jest zajęty gotowaniem, sprzątaniem,
obsługą komputera lub czymkolwiek innym. Jest on również wygodny przy robieniu notatek, korzystaniu z klawiatury itp. We
wbudowanej pamięci można zapisać do 100 numerów telefonicznych oraz ich nazw. Po wykupieniu w firmie
telekomunikacyjnej usługi Caller ID można sprawdzić, kto dzwoni jeszcze przed odebraniem połączenia: na wyświetlaczu LCD
pojawia się nazwa dzwoniącego (wymagana rejestracja w książce telefonicznej) oraz jego numer telefonu.
Inne funkcje: kompatybilność z GAP, powtarzanie 10 ostatnio wybieranych numerów, 10 polifonicznych melodii dzwonka,
odbieranie dowolnym przyciskiem, Zegar, alarm, funkcja poszukiwania słuchawki, wskaźnik dzwonka, wskaźnik ładowania w
słuchawce
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