Cyfrowe telefony bezprzewodowe
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Pobór mocy w trybie oczekiwania poniżej 0,5 W
(poza czasem ładowania), dzięki naszej technologii
obwodu o zmniejszonym zużyciu energii.

Nowe, łatwe w obsłudze funkcje
Nowy przycisk na górze słuchawki
Wielofunkcyjny przycisk wizualizującyy
dzwonienie

Uniwersalna stylistyka

Uniwersalna stylistyka

Zegar z zaawansowanym alarmem
Udoskonalony alarm

Duży, podświetlany 1,8-calowy ekran
LCD jest wyjątkowo czytelny, a prosty
układ ikon menu pozwala łatwo
korzystać z wielu funkcji.

Wyraźny dźwięk
Nawet w ogrodzie, czy w garażu

Unikalna technologia

Nie trzeba już posiadać osobnego zegara z budzikiem. Funkcja
alarmu pozwala zaprogramować różne pory budzenia, na każdy
dzień tygodnia, a funkcja drzemki ponawia alarm co 5 minut.

Przyciski o małym skoku
Wygodne przyciski zapewniające
również atrakcyjny wygląd
słuchawki
Niewiele wystające ponad powierzchnię
przyciski zapewniają atrakcyjny wygląd.
Wymagają jedynie niewielkiego nacisku,
dając miłe odczucie w dotyku.

Unikalna technologia

Podczas zaniku zasilania z sieci energetycznej wystarczy
Po
po
położyć słuchawkę na bazę by móc nawiązywać i odbierać
po
połączenia. Słuchawka, wykorzystując energię zgromadzoną
w akumulatorkach zasili bazę, umożliwiając swobodną rozmowę
zp
pomocą trybu głośno mówiącego. W przypadku posiadania
do
dodatkowych słuchawek, można je używać w standardowym
try
trybie rozmowy.

Nowy przycisk umieszczony na górze
słuchawki miga w zależności od
realizowanej funkcji, co oznacza nowy
komfort obsługi.

Wyświetlacz 1,8”, bursztynowe podświetlenie
Duży ekran LCD

P
Praca
bez zasilania*
Awaryjny system zasilania
Aw

Unikalna technologia

Ekologia
Tryb Eko
Tryb Eko włączany jednym naciśnięciem pozwala obniżyć
zużycie energii

Włączanie trybu Eko jest łatwe.
Wymaga tylko naciśnięcia przycisku
Eko na klawiaturze słuchawki.
W trybie Eko moc sygnału
wyjściowego jest obniżona o 90%*.
KX-TG6411
Model 2009

Przyciski
o małym skoku

Unikalna technologia

Precyzyjny system korekcji błędów gwarantuje jakość konwersacji
o mniejszej ilości zaników głosu, umożliwiając prowadzenie
wolnych od zakłóceń rozmów, nawet kiedy jesteś na zewnątrz,
w ogrodzie lub w garażu, daleko od bazy telefonu.
† Ołów, kadm, rtęć, chrom sześciowartościowy oraz określone bromowane środki
obniżające palność (PBB oraz PBDE) http://panasonic.net/eco/topics/suppliers/

* W porównaniu z trybem normalnym

Licznik wiadomości głosowych na bazie*4 Unikalna technologia
Możesz sprawdzić liczbę wiadomości głosowych
bez korzystania ze słuchawki
2-cyfrowy
Podczas Twojej nieobecności są
nagrywane wiadomości głosowe.
Konieczność sięgania po słuchawkę,
tylko w celu sprawdzenia ich liczby, jest
kłopotliwa. Umieszczony na bazie
licznik wiadomości ułatwia ich szybkie
skontrolowanie po powrocie do domu.

wskaźnik LED

Łatwa w obsłudze słuchawka
wyposażona w przydatne funkcje

Cyfrowe telefony bezprzewodowe

KX-TG6721/
KX-TG6711

Dostępne kolory

Wybrane funkcje

Opcjonalne akcesoria
Słuchawka: KX-TGA671

KX-TG6711

Identyfikacja*1 abonenta
wywołującego z pamięcią
50 nazw*2 i numerów

30 polifonicznych melodii
/10 sygnałów w słuchawce

Możliwość
zarejestrowania
do 6 słuchawek*3

System głośno mówiący
w słuchawce
Czarny

Metaliczny szary

Czarny

Metaliczny szary

KX-TG6721

Książka telefoniczna
o pojemności
100 nazw i numerów
(w słuchawce)

SMS*1

Podświetlana
klawiatura

Tryb nocny
Czarny
Czarny

Metaliczny szary

Metaliczny szary

KX-TG6712
Zestaw DUO: zawiera 2 słuchawki,
1 bazę i 1 ładowarkę

Pozostałe funkcje
Bezpieczny uchwyt słuchawki
n Blokada połączeń przychodzących*1
n Dostosowywany system dźwięku
n Wskaźnik LED dzwonka na słuchawce
n Możliwość zawieszenia na ścianie
n Ikony menu
n Lampka dzwonka/ładowania
n Kompatybilny z GAP
n Kopiowanie książki telefonicznej
(Ze słuchawki na słuchawkę)*3
(Ze słuchawki do bazy)*3
(Z bazy na słuchawkę)*3
n 10-pozycyjna pamięć ponownego
wybierania (numery i nazwy*2)
n Odbieranie dowolnym przyciskiem
n Dzielenie połączenia*3
n

Połączenia konferencyjne z linią
miejską (maksymalnie 3-stronne)*3
n Połączenia interkomowe
(ze słuchawki na słuchawkę)*3
n Możliwość wyboru języka menu na ekranie
n Funkcja lokalizowania słuchawki
n Czas ładowania – 7 godzin
n Czas rozmowy – 15 godzin
n Czas czuwania – 70 godzin
n Blokada klawiatury
n Akumulatory Ni-MH (AAA x 2)
n

Automat zgoszeniowy
(dotyczy KX-TG6721)
Zdalna obsługa z linii miejskiej (DTMF)
n Czas nagrania do 30 min
n

Dane techniczne
Pasmo częstotliwości

1,9 GHz

Liczba kanałów

120 kanałów

Liczba obsługiwanych linii
Zasilanie

Baza
Słuchawka

Baza
Wymiary
(szer. x głęb. Słuchawka
x wys.)
Ładowarka
Masa

1
Zasilacz AC
Akumulatory Ni-MH (AAA x 2)
108 mm x 91 mm x 82 mm
48 mm x 30 mm x 160 mm
72 mm x 81 mm x 43 mm

Baza

Około 130 g / Około 160 g

Słuchawka

Około 130 g

Ładowarka

Około 50 g

*1 Wymagany dostęp do funkcji identyfikacji abonenta wywołującego (Caller ID) i/lub usługi SMS
oferowanych przez Twojego dostawcę usług telefonicznych.
*2 Wymagane uprzednie zarejestrowanie w funkcji książki telefonicznej.
*3 Wymagana dodatkowa opcjonalna słuchawka.
*4 Dotyczy modelu KX-TG6721.

Lista dostępnych języków
Wersja PD

Wyświetlanie komunikatów na ekranie LCD dostępne w 16 językach
(angielski, niemiecki, polski, czeski, słowacki, węgierski, chorwacki, słoweński, estoński, łotewski, litewski, rumuński, bułgarski, serbski,
albański, macedoński)

Wygląd rzeczywistego produktu może nieznacznie różnić się od przedstawionego na fotografiach.
Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

PIECZĄTKA TWOJEGO SPRZEDAWCY:

http://panasonic.net/pcc/products/tel/
0M0312TD-KX-TG6711-LT.EU

