
16 h50
1.4 

280 h

KX-TGB210

Multiple
Language
Multiple
Language

Seria cyfrowych
telefonów bezprzewodowych

Wyświetlacz LCD
1,4 cala (3.5cm)

Pamięć książki 
telefonicznej

Czas
czuwania

Czas
rozmowy

* Źródło: MZA Ltd.
2013 Raporty sprzedaży telefonów 
bezprzewodowych, http://panasonic.net/mza/

Poręczny 
i łatwy w użyciu

Czytelny wyświetlacz
Wyświetlacz LCD z bursztynowym 
podświetleniem 1,4 cala (3,5 cm)

Obsługa wielu języków 
Funkcja dostępna w 9 językach*

Model KX-TGB212 posiada
w zestawie dodatkową słuchawkę

* Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją

Praktyczny 
i kompaktowy design
Rozwiązanie dla małych pomieszczeń



Cyfrowy telefon bezprzewodowy KX-TGB210

Pozostałe funkcje

Rodzaje modeli

Dane techniczne

Ważne.
– Środki bezpieczeństwa: przed użyciem produktu, należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi oraz montażu.

KX-TGB212

* Dostępne kolory mogą się różnić.

KX-TGB210  1 słuchawka
KX-TGB212  2 słuchawki
KX-TGB213  3 słuchawki
KX-TGB214  4 słuchawki

   

Pakiety modeli

Odnajdź w łatwy sposób zaginiony telefon

Używaj telefonu jako buzika

Telefon działa w trybie spoczynku bez ładowania

Od razu wiesz kto dzwoni *1

Wersje kolorystyczne

Czarny(B) Biały(W) Czerwony(R) Granatowy(C) Różowy(P) Niebieski(F)

Identyfikacja rozmówcy*2

Po odebraniu połączenia zewnętrznego, 
jeżeli rozmówca jest zarejestrowany         
w książce telefonicznej, wyświetlane są 
informacje o dzwoniącym. 

Dodatkowa funkcja alarmu
Alarm można ustawić w trybie 
jednorazowym bądź codziennym. Funkcja 
ta także pozwala na ustawienie alarmu co 
każde 3, 5 lub 10 minut.

Długi czas czuwania
Przy w pełni naładowanej baterii, telefon 
może działać do 11 dni czuwania (około 
280 godzin)*.

Lokalizator telefonu
Aby odnaleźć zaginiony telefon, wystarczy 
nacisnąć dedykowany przycisk ulokowany 
po boku na stacji bazowej, a telefon 
zacznie dzwonić.

*1 Należy najpierw zarejestrować rozmówcę w książce telefonicznej, aby mógł być wyświetlany. 

* Dotyczy jedynie modelów wielosłuchawkowych.

*2 Wymagany jest abonament, oferowany przez dostawcę lub firmę telefoniczną, który zawiera usługę
     identyfikacji abonenta.

* Rzeczywista wydajność baterii zależy od sposobu użytkowania oraz warunków zewnętrznych.

www.panasonic.pl

•  Ponowne wybieranie numerów z pamięci telefonu 
    (do 10 numerów) 
•  6 melodii / dźwięków dzwonka
•  Połączenie konferencyjne z linią zewnętrzną*
•  Interkom (połączenia wewnętrzne)*

•  Język wyświetlacza
•  Pobór mocy w trybie czuwania
     jednostka bazowa
     ładowarka*2

•  Wymiary 
    (wysokość x głębokość x szerokość)
     jednostka bazowa
     słuchawka
     ładowarka*2

•  Waga
     jednostka bazowa
     słuchawka
     ładowarka*2

9 lub 16 języków*1

0.6 W
0.1 W

ok. 99 x 99 x 50 (mm)
ok. 47 x 30 x 162 (mm)
ok. 87 x 87 x 44 (mm)

ok. 80 g
ok. 130 g
ok. 50 g

*1 9 języków: 
     Angielski, Francuski, Grecki, Hiszpański, Holenderski, Niemiecki, Portugalski, Włoski, Turecki,    
     jedynie dla: KX-TGB210E/KX-TGB212E/KX-TGB213E/KX-TGB214E/KX-TGB210G/KX-TGB210GR/  
     KX-TGB210JT/KX-TGB212JT/KX-TGB213JT/KX-TGB210NE/KX-TGB212NE/KX-TGB213NE/ 
     KX-TGB210NL/KX-TGB212NL/KX-TGB210SP/KX-TGB212SP/KX-TGB213SP/KX-TGB210TR 
     16 języków: 
     Albański, Angielski, Bułgarski, Chorwacki, Czeski, Hiszpański, Litewski, Łotewski, Macedoński,   
     Niemiecki, Polski, Rumuński, Serbski, Słowacki, Słoweński, Węgierski, jedynie dla: 
     KX-TGB210FX/KX-TGB212FX/KX-TGB210HG/KX-TGB212HG/KX-TGB210PD/KX-TGB212PD
*2 Dotyczy jedynie modelów wielosłuchawkowych.

Powyższe informacje dotyczą modeli w bieżącym 2014 roku.
 • KX-TGB210E/KX-TGB210FX/KX-TGB210G/KX-TGB210GR/KX-TGB210HG/KX-TGB210JT/ 
    KX-TGB210NE/KX-TGB210NL/KX-TGB210PD/KX-TGB210SP/KX-TGB210TR
 • KX-TGB212E/KX-TGB212FX/KX-TGB212HG/KX-TGB212JT/KX-TGB212NE/KX-TGB212NL/ 
    KX-TGB212PD/KX-TGB212SP
 • KX-TGB213E/KX-TGB213JT/KX-TGB213NE/KX-TGB213SP
 • KX-TGB214E

• Wybrane modele i wersje kolorystyczne mogą być niedostępne w niektórych krajach.
• Rzeczywisty produkt może się nieznacznie różnić od tego na zdjęciu.
• Wszystkie zdjęcia na wyświetlaczu LCD przedstawiają wizualizację.
• Waga oraz wymiary są podane w wartościach przybliżonych.
• Wygląd oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
• Powyższe produkty mogą podlegać przepisom kontroli eksportowej. 


