
KX-TPA60 - STANDARDOWA 
BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA
OPCJONALNA SŁUCHAWKA DO TELEFONU KX-TGP600 Z SYSTEMEM 
SMART IP
Telefon bezprzewodowy KX-TPA60 (DECT) zgodny z bezprzewodowym systemem telefonicznym 
Smart IP KX-TGP600 umożliwia firmom rozszerzanie możliwości komunikacji w miarę rozwoju. 
W połączeniu z regeneratorem sygnału KX-A406 zapewnia duży zasięg oraz elastyczność i 
wyższy poziom obsługi klienta we wszystkich działach firmy.

Kolorowy wyświetlacz LCD z podświetleniem zapewnia wyraźne informacje w każdym 
środowisku biurowym, natomiast możliwość zapisania w książce telefonicznej 500 adresów i 
zapamiętania 20 ostatnio wybieranych numerów oraz ułatwiające obsługę klawisze programowe 
sprawiają, że można szybciej i wygodniej korzystać z urządzenia w profesjonalny sposób.

Słuchawka KX-TPA60 jest obsługiwana przez model KX-TGP600 i jest do niego dołączona. Ten 
model może też współpracować z dowolną kombinacją dodatkowych 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
• Jakość dźwięku w szerokopasmowej technologii HD (G.722)
• Książka telefoniczna na 500 numerów i rejestr ostatnich 20 numerów
• Klawisze programowe
• Intercom lokalny lub sieciowy
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW

KX-TPA60

KX-TPA60 (wyświetlacz)

- 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-TPA60

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

Podświetlenie wyświetlacza LCD Tak

LED (wskaźnik dzwonka/ładowania) Wskaźnik LED (czerwony) / połączenie przychodzące / alarm wstrzymania / poczta głosowa / nieodebrane połączenie / ładowanie

KLAWISZ TALK/SPEAKER PHONE (ROZMOWA/GŁOŚNIK), Navigation (Nawigacja), CANCEL/POWER (ANULUJ/ZASILANIE), HOLD/MSG (WSTRZYMAJ/WIADOMOŚĆ), 
XFER/CLR (PRZEKIEROWANIE/WYCZYŚĆ), DIAL (WYBIERANIE), LINE (LINIA), FUNC (FUNKCJA)

Podświetlenie klawiszy Tak (biały)

Żywotność baterii  

1) Czuwanie do 200 godzin

2) Rozmowa do 11 godzin (wąskie pasmo)/do 8 godzin (szerokie pasmo)

Typ baterii Ni-MH AAA 630 mAh

Czas ładowania baterii 6 godzin

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/zestaw słuchawkowy 6 poziomów

— Dzwonek WYŁ. +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

Otwór na pasek Tak

Klips do paska Tak

Odporność na zalanie i pył -

Masa 117 g

Wymiary (szer. x gł. x wys.) (mm) Słuchawka w zestawie: Około 47,8 x 25,5 x 153,2

  Podstawka ładująca: Około 71,6 x 75,4 x 42,9

Panasonic System Communications Company Europe, oddział Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Straße 43, 65203 Wiesbaden, Niemcy.

http://business.panasonic.pl/rozwiazania-komunikacyjne
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