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TELEFONY PRZEWODOWE
PANASONIC KX-TS 500

super cena

Telefon może być zawieszony na ścianie, by zwolnić miejsce na biurku lub na ladzie. Jest to szczególnie
użyteczne w biurze i w kuchni.
Przy użyciu tylko jednego przycisku możesz błyskawicznie oddzwonić na ostatnio wybierany numer.
• Tonowe lub impulsowe wybieranie numeru
• Regulacja głośności dzwonka (głośno/cicho/wyłączony)
• Przycisk Flash

PANASONIC KX-TS 2300
•
•
•
•
•
•

Opisy na obudowie w języku polskim
Pamięć 3 numerów wybieranych jednym przyciskiem
Skrócone wybieranie 10 numerów telefonicznych
3-stopniowa regulacja głośności dzwonka (głośno/cicho/wyłączony)
Ponowne jednoprzyciskowe wybieranie ostatniego numeru
Regulacja głośności w słuchawce (normalny /średni/wysoki)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blokada numerów (2 zaprogramowanych cyfr)
Jednoprzyciskowe wybieranie 20 numerów telefonicznych
Skrócone wybieranie 10 numerów telefonicznych
Tonowe lub impulsowe wybieranie numeru
Ponowne jednoprzyciskowe wybieranie ostatniego numeru
Przycisk SP-PHONE do rozmowy bez podnoszenia słuchawki
3-stopniowa regulacja głośności dzwonka (głośno/cicho/wyłączony)
Regulacja głośności w słuchawce (normalny/średni/wysoki)
Wyświetlacz LCD: 2 liniowy: wyświetlenie numeru, czas rozmowy, zegar

•
•
•
•
•
•

Identyfikacja abonenta wywołującego [kompatybilny FSK/DTMF]
2 -liniowy wyświetlacz LCD z funkcją zegara
Pamięć na 50 numerów abonentów wywołujących
Możliwość zaprogramowania długości sygnału Flash
Nawigator - przycisk nawigacyjny ułatwiający obsługę urządzenia
3-stopniowa regulacja głośności dzwonka (głośno/cicho/wyłączony)

•
•
•
•
•
•

Cyfrowy automat zgłoszeniowy
3 linowy wyświetlacz LCD
Rejestr oraz blokada połączeń
Cyfrowy system głośnomówiący
Powtarzanie ostatnio wybranego numeru
Gniazdko do słuchawki nagłównej

•
•
•
•
•
•

DATA PORT
Tonowe lub impulsowe wybieranie numeru
Przycisk Flash
Ustawienie pauzy
Lampka sygnalizacji dzwonka
Możliwość montażu na ścianie

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opisy na obudowie w języku polskim
DATA PORT
Blokada wyjścia
Lampka sygnalizacji dzwonka
Przycisk Flash
Auto-pauza
Przycisk ZAWIEŚ (z muzyką w tle)
Przycisk do wyłączenia mikrofonu
Możliwość montażu na ścianie

•
•
•
•
•
•

Tonowe lub impulsowe wybieranie numeru
Książka telefoniczna - 50 numerów
Szybkie wybieranie 50 numerów
Powtórne wybieranie numerów
Opisy na obudowie w języku polskim
Blokada wyjścia

•
•
•
•
•
•

Napisy na obudwie w jęzuku polskim
Identyfikacja abonenta wywołującego
Pamięć szybkiego wybierania numerów
Książka telefoniczna na 50 numerów
Tonowy system zdalnej obsługi
Możliwość montażu na ścianie

PANASONIC KX-TS 2308

PANASONIC KX-TSC 11

PANASONIC KX-TS 620

TELEFONY SYSTEMOWE
PANASONIC KX-DT 346 CE
Najwyższej klasy cyfrowy telefon systemowy, z 6-liniowym podświetlanym wyświetlaczem, 24
przyciskami programowalnymi oraz pełnodupleksowym systemem głośno mówiącym
Wyposażony w bogaty wybór funkcji, cyfrowy telefon systemowy KX-DT346 nie mógłby być łatwiejszy w
obsłudze. Posiada on duże przyciski alfanumeryczne, przyciski programowalne, moduł Bluetooth
zapewniający obsługę bezprzewodowych słuchawek nagłownych, wygodny przycisk nawigacyjny oraz
dwustopniową regulację pochylenia obudowy (osobno dla bazy telefonu oraz wyświetlacza LCD)
zapewniające zwiększoną użyteczność biurową oraz komfort użytkowania.
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