
BIURKOWY TELEFON DECT KX-TPA65.
OPCJONALNY STACJONARNY TELEFON DECT DO SYSTEMU SMART IP 
KX-TGP600.
Bezprzewodowy telefon biurkowy KX-TPA65 zgodny z bezprzewodowym systemem 
telefonicznym Smart IP KX-TGP600 zapewnia znaczące korzyści w porównaniu z „tradycyjnymi" 
telefonami biurkowymi. Ma ten sam zestaw funkcji telefonu biurkowego co konkurencyjne 
rozwiązania przewodowe, ale dzięki możliwościom komunikacji telefonu DECT nie wymaga 
instalacji z wykorzystaniem przewodowej sieci LAN, co sprawia, że proces przebiega wygodniej i 
bezproblemowo.

Kolorowy wyświetlacz LCD z podświetleniem zapewnia wyraźne informacje w każdym 
środowisku biurowym, a zintegrowany port zestawu słuchawkowego umożliwia komfortową 
rozmowę, nawet w hałaśliwym miejscu pracy.

Słuchawka KX-TPA65 jest obsługiwana przez model KX-TGP600. Poza słuchawką KX-TPA60 
dołączoną do modelu KX-TGP600 również słuchawka KX-TPA65 może współpracować z dowolną 
kombinacją słuchawek KX-TPA60, KX-TPA65, KX-UDT121 lub KX-UDT131 (KX-TPA60 + maks. 7 
słuchawek).

Kluczowe funkcje

• Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 1,8 cala z podświetleniem
• 1-kolorowy wskaźnik LED (niebieski)
• Jakość dźwięku w szerokopasmowej technologii HD (G.722)
• Gniazdo zestawu słuchawkowego
• Łatwa instalacja bez użycia przewodowej sieci LAN
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW

KX-TPA65 (wyświetlacz)

KX-TPA65 - biały

KX-TPA65 - czarny

- Poszczególne modele mogą być dostępne tylko w niektórych 

krajach.

- Zaprezentowane zdjęcia produktów

stanowią połączenie kilku obrazów.

- Podane wymiary i waga są orientacyjne.

- Wygląd i specyfikacja mogą ulec zmianie bez wcześniejszego 

powiadomienia.

- Możliwości eksportu produktów mogą być ograniczone 

przepisami.

Znaki handlowe i zarejestrowane znaki handlowe:

Nazwa i znaki graficzne Bluetooth są własnością firmy Bluetooth 

SIG, Inc., a każdy przypadek ich użycia przez firmę Panasonic 

Corporation jest objęty licencją. Pozostałe znaki i nazwy 

handlowe należą do ich właścicieli.

FUNKCJA                                                                                                              KX-TPA65

Wyświetlacz LCD 1,8 cala, kolorowy, 65 K (128 x 160 pikseli)

Podświetlenie wyświetlacza LCD Tak

LED (wskaźnik dzwonka/ładowania) 1-kolorowy wskaźnik LED (niebieski)

KLAWISZ Nawigacja, MUTE (WYCISZ), REDIAL (PONOWNY WYBÓR), TRANSFER (PRZEKIERUJ), HOLD (WSTRZYMAJ), CONF (KONFERENCJA), MESSAGE (WIADOMOŚĆ), 
FUNCTION (FUNKCJA), SP-PHONE (GŁOŚNIK), CANCEL (ANULUJ), LINE (LINIA), VOLUME (GŁOŚNOŚĆ), DIAL (WYBIERZ)

Podświetlenie klawiszy -

Zasilanie (Zasilacz)

CAT–iq 2,0

IPEI Tak

Książka telefoniczna PS Maks. 500 numerów

Rejestr wykonanych połączeń 20 (na zestaw)

Rejestr odebranych połączeń 20 (na linię)

Rejestr nieodebranych połączeń (w tym rejestr odebranych połączeń)

Dzwonek  

(1) Tonowy 27 (MIDI)

(2) Melodia 0

(3) Wibracja Nie

Regulacja głośności  

— Słuchawka/głośnik/dzwonek 8 poziomów

— Dzwonek 6 poziomów

— Dźwięk klawiszy WŁ./WYŁ.

System głośnomówiący Jednoczesna transmisja dwukierunkowa

Gniazdo zestawu słuchawkowego Tak (2,5 mm)

EHS -

Bluetooth -

Funkcja redukcji szumów Tak

Dźwięk szerokopasmowy Tak

MUTE (WYCISZENIE) Tak

Szyfrowanie DECT Tak

Tryb energooszczędny DECT Tak

Przesyłanie bezprzewodowe Tak

Montaż na ścianie Opcjonalnie

Odporność na zalanie i pył -

Masa 675 g

Wymiary (szer. x gł. x wys.) (mm) wysoka pozycja: 192 x 170 x 182

  niska pozycja: 192 x 185 x 150
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