Cyfrowy telefon bezprzewodowy

KX-TGE110

Ułatwia
komunikację
Czytelny wyświetlacz
Duży, 1,8-calowy wyświetlacz
LCD z bursztynowym
podświetleniem

Duże przyciski z dużymi
znakami
Czytelne i wygodne do naciskania
przyciski klawiatury z dużymi
znakami.

Trzy dedykowane przyciski
wybierania z pamięci
Umożliwiają wykonywanie połączeń
przy maksymalnie uproszczonej
obsłudze.

Wyprofilowana słuchawka
zapobiegająca wyślizgiwaniu
się z dłoni
Wyprofilowane karby na słuchawce
pomagają zapobiegać przypadkowemu
upuszczeniu.
* Podświetlenie podczas używania telefonu oświetla jednocześnie oświetla ekran LCD oraz klawiaturę.

*Resource: MZA Ltd., 2013 sales figure
from 2014
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z przeglądu dostaw telefonów bezprzewodowych 2015
http://panasonic.com/mza/
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Cyfrowy telefon bezprzewodowy KX-TGE110
Łatwa poprawa głośności dźwięku w połączeniach

Całkowia eliminacja radiacji podczas pracy w trybie czuwania

Szybka regulacja głośności

Zero emisji

Bez przerywania rozmowy możesz
łatwo kontrolować głośność za pomocą
przycisków regulacji głośności oraz
przycisku wzmocnienia znajdującego
się z boku słuchawki. Po prostu naciśnij
przycisk wzmocnienia, aby około
2-krotnie zwiększyć głośność
w porównaniu do normalnego
poziomu*.

Po włączeniu funkcji Zero emisji,
urządzenie całkowicie wyłącza
generowanie fal radiowych w czasie,
kiedy znajduje się w trybie czuwania.

Przycisk wzmocnienia
* Funkcja ta jest niedostępna podczas korzystania
z systemu głośno mówiącego.

Ogranicz niechciane połączenia, takie jak telemarketing

Wyraźne rozmowy dla używających aparatów słuchowych

Blokowanie połączeń*

Współpraca z HAC
(Zgodność z aparatami
słuchowymi)

Funkcja blokowania połączeń blokuje
dzwonienie połączeń telefonicznych,
jeżeli cały ciąg cyfr (1-24 cyfry) zostanie
odnaleziony na początku numeru
wywołującego abonenta. Funkcja ta
pomaga uchronić przed niechcianymi
połączeniami, takimi jak telefony od
telemarketerów oraz ograniczyć
zakłócanie Twojego prywatnego czasu.

Ta słuchawka została zaprojektowana
w sposób zapewniający dobrą
współpracę z aparatami słuchowymi.

Zgodność
z ETS 300 381

* Wymaga zamówienia usługi identyfikacji abonenta
wywołującego Caller ID u operatora telekomunikacyjnego.

Inne funkcje
• Tryb Eco
• System głośno mówiący
w słuchawce
• Zegar z funkcją alarmu
i trybem drzemki
• Blokada klawiatury słuchawki

Dane techniczne
• Pamięć ponownego wybierania
numerów (do 10 numerów
telefonicznych)
• Obsługa funkcji identyfikacji
abonenta wywołującego
(Caller ID)*

Języki wyświetlania
komunikatów na
ekranie LCD:

*Wymaga zamówienia usługi identyfikacji abonenta wywołującego Caller ID
u operatora telekomunikacyjnego.

KX-TGE110JT: Włoski, Angielski
KX-TGE310SP: Hiszpański, Portugalski, Angielski
KX-TGE110FX: Angielski, Niemiecki, Polski,
Czeski, Słowacki, Węgierski,
Horwacki, Słoweński, Estoński,
Litewski, Łotewski, Rumuński,
Bułgarski, Serbski, Albański
KX-TGE110PD: Polski, Węgierski, Angielski
KX-TGE110HG: Węgierski, Polski, Angielski

*

Podświetlenie klawiatury
Słuchawka:
Pobór mocy w trybie czuwania
Baza:
Wymiary (Wys. x Szer. x Głęb.)
Baza:
Słuchawka:
Masa
Baza:
Słuchawka (z akumulatorem):
Znaki handlowe
– Wszystkie znaki handlowe wymienione w niniejszej publikacji stanowią własność odpowiednich podmiotów gospodarczych.
Ważne
– Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa: przed rozpoczęciem użytkowania tego produktu należy uważnie przeczytać
instrukcję obsługi oraz instrukcję instalacji.

√ (bursztynowe)
0,55 W
60 mm x 113 mm x 101 mm
180 mm x 54 mm x 28 mm
110 g
150 g

• Wszystkie obrazy są symulowane.
• Wygląd rzeczywistego produktu może nieznacznie różnić się od
przedstawionego na zdjęciach.
• Masy i wymiary zostały podane w przybliżeniu.
• Wygląd i dane techniczne mogą ulec mianie bez powiadomienia.
• Ten produkt może podlegać ograniczeniom eksportowym.
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