
KX-TPA60, DRAADLOZE 
STANDAARDHANDSET
OPTIONELE HANDSET VOOR DE DRAADLOZE KX-TGP600 SMART IP-
TELEFOON
De draadloze KX-TPA60 (DECT)-handset is compatibel met het draadloze KX-TGP600 smart IP-
telefoonsysteem, waardoor bedrijven hun communicatie kunnen uitbreiden naarmate ze 
groeien. In combinatie met de KX-A406-repeater bieden ze een grote dekking, waarbij 
flexibiliteit en verbeterde klantenservice op alle fronten in het bedrijf wordt geïntegreerd.

Een kleuren-lcd met achtergrondverlichting geeft informatie duidelijk weer in elke 
kantooromgeving en dankzij de mogelijkheid om 500 telefoonlijstvermeldingen en 20 laatst 
gekozen nummers op te slaan - met softkeys voor meer gebruiksgemak - is dit een 
professioneel toestel dat snel en eenvoudig in gebruik is.

De KX-TPA60 wordt ondersteund door, en geleverd bij, de KX-TGP600. Dit model kan ook worden 
gebruikt in combinatie met extra KX-TPA60-, KX-TPA65-, KX-UDT121- of KX-UDT131-handsets 
(KX-TPA60 + maximaal 7 handsets).

Belangrijkste kenmerken

• 1,8-inch kleuren-lcd met achtergrondverlichting
• Breedband-HD-audio (G.722)
• Geheugen voor 500 telefoonlijstvermeldingen/20 laatst gekozen nummers
• Softkeys
• Lokale intercom of via netwerk
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PRODUCTGIDS EN SPECIFICATIES

KX-TPA60

KX-TPA60 (display)

- Sommige modellen zijn niet in alle landen leverbaar.

- De getoonde afbeeldingen van productdisplays en lampen zijn 

compositiebeelden.

- Gewichten en afmetingen bij benadering.

- Design en specificaties kunnen zonder voorafgaande 

kennisgeving worden gewijzigd.

- Deze producten kunnen onderhevig zijn aan exportbeperkingen.

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken:

Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn eigendom 

van Bluetooth SIG Inc., en het gebruik van deze merken door 

Panasonic Corporation vindt plaats onder licentie. Overige 

handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun 

respectievelijke eigenaren.

KENMERK                                                                                                              KX-TPA60

LCD 1,8-inch kleur 65 K (128x160 pixels)

Achtergrondverlichting lcd Ja

Led (beltoon/laadindicator) Ledindicator (rood) / inkomend gesprek / alarm gesprek in wacht / voicemail / gemiste oproep / opladen

TOETSEN TALK/SPEAKER PHONE, navigatie, CANCEL/POWER, HOLD/MSG, XFER/CLR, DIAL, LINE, FUNC

Toetsen met achtergrondverlichting Ja (wit)

Accuduur  

1) Stand–by maximaal 200 uur

2) Spreken maximaal 11 uur (smalband) en 8 uur (breedband)

Type accu Ni-MH AAA 630 mAh

Accuoplaadtijd 6 uur

CAT–iq 2,0

IPEI Ja

PStelefoonboek Maximaal 500 nummers

Logboek uitgaande gesprekken 20 (per handset)

Logboek inkomende gesprekken 20 (per telefoonlijn)

Logboek gemiste oproepen (Vermeld in logboek inkomende gesprekken)

Beltoon  

(1) Toon 27 (MIDI)

(2) Melodie 0

(3) Trilling Nee

Volumeregeling  

 Handset/luidspreker/headset 6 niveaus

 Beltoon UIT +6 niveaus

 Toetstoon AAN/UIT

Luidsprekerfunctie Full-duplex

Headsetaansluiting Ja (2,5 mm)

EHS -

Bluetooth -

Ruisonderdrukking Ja

Breedbandaudio Ja

DEMPEN Ja

DECTversleuteling Ja

DECTenergiebesparingsmodus Ja

Upload via de lucht Ja

Riemgat Ja

Riemklem Ja

Spat & stofbestendig -

Gewicht 117 g

Afmetingen (bxdxh mm) Handsetbundel: Ong. 47,8 x 25,5 x 153,2

  Laadhouder: Ong. 71,6 x 75,4 x 42,9
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