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Niewielkie wymiary
Dzięki niewielkim wymiarom telefonu można umieścić go
w każdym miejscu w domu. Prosty i stylowy wygląd
świetnie wpasowuje się w różne wystroje wnętrz.  
 
* Wymiary są przybliżone.

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) oraz podobne narzędzia w celu poprawienia wydajności i zwiększenia wygody użytkowania. Decydując się na korzystanie z tej
strony bez zmieniania ustawień prywatności przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat plików cookies, które
wykorzystujemy oraz tego jak zmienić swoje ustawienia prywatności przeglądarki, prosimy o zapoznanie się z polityką przetwarzania plików cookies.  Dowiedz się więcej.OK
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Tryb Eco aktywowany jednym
przyciskiem

Blokowanie niechcianych
połączeń

Automatyczna sekretarka: Ok. 15
min

ZOBACZ WSZYSTKIE SPECYFIKACJE

Blokowanie niechcianych połączeń

Nuisance Call Block
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Słuchawka (liczba) 1

Częstotliwość 1,9 GHz

Zakres częstotliwości 1,88 GHz - 1,90 GHz

Liczba kanałów 120 kanałów

System DECT

Tryb bezpieczeństwa DECT -

GAP Y

Liczba linii telefonicznych 1

Obsługa wielu słuchawek naraz -

Obsługa wielu baz -

Język menu ekranowego LCD albański, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, estoński, litewski, łotewski,
macedoński, niemiecki, polski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, węgierski

Połączenie Wi-Fi® -

Połączenie komórkowe -

Wersja z systemem operacyjnym AndroidTM -

Oszczędzanie energii Niska moc nadajnika Y

https://www.panasonic.com/pl/consumer/telefony-i-inteligentny-dom/telefony-dect/kx-tgc220.specs.html
https://www.youtube.com/watch?v=0ZGF-vYQXRo
https://www.youtube.com/channel/UCOcdBuUur7MiKPdHQUM_8IA
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OPINIE UŻYTKOWNIKÓW

Bądź pierwszą osobą, która napisze recenzję.

NAPISZ RECENZJĘ UŻYTKOWNIKA

Uzyskaj wsparcie
dla Telefon KX-TGC220

Odwiedź stronę wsparcia dla tego produktu

Informacje dotyczące ekoprojektu określone w rozporządzeniu UE 801/2013, dostepne są na stronie www.ptc.panasonic.eu

Drukuj Obszar / kraj
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