Seria cyfrowych
telefonów bezprzewodowych

KX-TGH210

Stylowy
i łatwy w użyciu

Kolorowy wyświetlacz
Wyświetlacz LCD w technologii TFT
z podświetleniem 1,8 cala (4,5 cm)

Przycisk z funkcją Eco
90% redukcji mocy transmisji
przy niższym zużyciu energii

Stylowa i smukła słuchawka
Płaska klawiatura jest łatwa w czyszczeniu,
a smukła słuchawka jest łatwa w użyciu.

* Źródło: MZA Ltd.
2013 Raporty sprzedaży telefonów
bezprzewodowych, http://panasonic.net/mza/
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Zestaw
Wyświetlacz LCD
Blokowanie
1,8 cala (4.5cm) głośnomówiący niechcianych
w technologii TFT
połączeń

Cyfrowy telefon bezprzewodowy KX-TGH210
Blokuj niechciane połączenia np. od telemarketerów

Całkowita eliminacja promieniowania w trybie czuwania

Funkcja blokowania
niechcianych połączeń

Wolne od promieniowania
(Tryb Eco Mode Plus)

Masz możliwość blokowania określonych
połączeń przychodzących, jak również
dowolnych ciągu liczb od 2 do 8 oraz
połączeń z numerami zastrzeżonymi.*

Radiation
Free

* Wymagany jest abonament, oferowany przez dostawcę lub firmę telefoniczną, który zawiera usługę
identyfikacji abonenta. W zależności od dostawcy lub firmy telefonicznej, połączenia z numerami
zastrzeżonymi mogą nie być blokowane.

Funkcja “nie przeszkadzać” zagwarantuje Ci ciszę
i spokój, kiedy tego najbardziej potrzebujesz

Wykonuj inne czynności podczas prowadzenia rozmowy
Zestaw głośnomówiący
Możesz mieć wolne ręce w czasie
rozmowy. To niezwykle przydatna funkcja,
kiedy musisz zrobić notatkę itp. Ponadto
do rozmowy mogą dołączyć inne osoby.

Tryb Eco Mode Plus całkowiecie
eliminuje promieniowanie, ponieważ
kiedy telefon nie jest używany, jego moc
nadawcza zmniejsza się o 100 procent.

Funkcja “nie przeszkadzać”

Unknown Calls

No Ringing

Specified group

Każda słuchawka ma wbudowaną
funkcję, która umiemożliwia nadejście
połączeń przychodzących, w chwili
kiedy tego potrzebujesz. Jednak Twoi
bliscy, zapisani w telefonie jako grupa
specjalna, mogą się dodzwonić do
Ciebie w każdej chwili.*

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

Pozostałe funkcje
•
•
•
•
•
•

Redukcja szumów
Kompatybilność z Key Finder*1
Szybkie wybieranie (przyciski 1-9)
Inteligentne klawisze funkcyjne
Tryb Demo Mode*2
Interkom pomiedzy słuchawkami*3

Dane techniczne
• Współdzielona książka
telefoniczna*3
• Tryb „One-Touch Eco”
• Nadzór dzieci*3
• Polifoniczne dzwonki

*1 Wymagane jest posiadanie urządzenia Key Finder KX-TGA20. Można używać do 4 urządzeń Key Finder.
*2 Funkcja dostępna jedynie w modelach: KX-TGH21x/KX-TGH22x/KX-PRL260/KX-PRW130.
*3 W zależności od modelu, może być wymagana dodatkowa słuchawka.

Rodzaje modeli
Pakiety modeli

Wersje kolorystyczne

KX-TGH212
KX-TGH210
KX-TGH212

1 słuchawka
2 słuchawki

Wsparcie Generic Access Profile (GAP) tak
Opcja podłączenia wielu słuchawek do 6 słuchawek
14 języków*
Język wyświetlacza
Pobór mocy w trybie czuwania
jednostka bazowa
0.7 W
ładowarka
0.12 W
• Wymiary
(wysokość x głębokość x szerokość)
jednostka bazowa
ok. 106 x 90 x 76 (mm)
słuchawka
ok. 45 x 23 x 155 (mm)
ładowarka
ok. 70 x 70 x 40 (mm)
• Waga
jednostka bazowa
ok. 110 g
słuchawka (z baterią)
ok. 110 g
ładowarka
ok. 40 g
•
•
•
•

* 14 języków:
Angielski, Duński, Fiński, Francuski, Grecki, Hiszpański, Holenderski, Kataloński, Niemiecki,
Norweski, Portugalski, Szwedzki, Włoski, Turecki
Czarny(B)

Biały(W)

Akcesoria opcjonalne
Dodatkowa słuchawka

Urządzenie Key Finder

KX-TGHA20

KX-TGA20

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

Powyższe informacje dotyczą modeli w bieżącym 2014 roku.
• KX-TGH210/KX-TGH212

• 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.

www.panasonic.pl

