KX-TPA65, DRAADLOZE BUREAUTELEFOON
OPTIONELE TELEFOON VOOR DE DRAADLOZE KX-TGP600 SMART IPTELEFOON
De draadloze KX-TPA65-bureautelefoon is compatibel met het draadloze KX-TGP600 smart IPtelefoonsysteem, waardoor een aanzienlijk voordeel ontstaat ten opzichte van 'traditionele'
bureautelefoons. Hoewel de telefoon dezelfde bureaufunctionaliteit heeft als zijn bedrade
concurrenten, is er dankzij de DECT-mogelijkheden van de telefoon geen bedraad LAN nodig om
de installatie uit te voeren, waardoor het proces eenvoudiger en duidelijker is.
Een kleuren-lcd met achtergrondverlichting geeft informatie duidelijk weer in elke
kantooromgeving en dankzij de geïntegreerde headsetaansluiting kan de gebruiker elke oproep
probleemloos afhandelen, zelfs in een lawaaierige omgeving.
De KX-TPA65 wordt ondersteund door de KX-TGP600. Naast de KX-TPA60-handset die al bij de
KX-TGP600 wordt geleverd, kan de KX-TPA65 ook worden gebruikt in combinatie met KX-TPA60, KX-TPA65-, KX-UDT121- of KX-UDT131-handsets (KX-TPA60 + maximaal 7 handsets).

Belangrijkste kenmerken
• 1,8-inch kleuren-lcd met achtergrondverlichting
• 1-kleurige ledindicator (blauw)
• Breedband-HD-audio (G.722)
• Headsetaansluiting
• Eenvoudige installatie zonder bedraad LAN

PRODUCTGIDS EN SPECIFICATIES
KENMERK

KX-TPA65

LCD

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

Achtergrondverlichting lcd

Ja

Led (beltoon/laadindicator)

1-kleurige ledindicator (blauw)

TOETSEN

Navigatie, MUTE, REDIAL, TRANSFER, HOLD, CONF, MESSAGE, FUNCTION, SP-PHONE, CANCEL, LINE, VOLUME, DIAL

Toetsen met achtergrondverlichting
Stroomvoorziening
CAT–iq

2,0

IPEI

Ja

PStelefoonboek

KX-TPA65 (display)

(AC-adapter)

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/beltoon

8 niveaus

Beltoon

6 niveaus

Toetstoon

Full-duplex

Headsetaansluiting

Ja (2,5 mm)

EHS

KX-TPA65 - wit

AAN/UIT

Luidsprekerfunctie

-

Bluetooth

-

Ruisonderdrukking

Ja

Breedbandaudio

Ja

DEMPEN

Ja

DECTversleuteling

Ja

DECTenergiebesparingsmodus

Ja

Upload via de lucht
Wandmontage
Spat & stofbestendig
Gewicht
Afmetingen (bxdxh mm)

Ja
Optioneel
675 g
hoge positie: 192 x 170 x 182
low position: 192 x 185 x 150

KX-TPA65 - zwart
- 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.

Panasonic System Communications Company Europe, een divisie van Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Straße 43, 65203 Wiesbaden, Duitsland.

http://business.panasonic.eu

