COMMUNICATION SOLUTIONS

BEZPRZEWODOWY TELEFON BIURKOWY
KLASY DE LUXE Z ELASTYCZNYMI OPCJAMI
KONFIGURACJI I UŻYTKOWANIA
NOWY TELEFON BIURKOWY DECT KLASY DE LUXE Z MOŻLIWOŚCIĄ
PODŁĄCZENIA DO STACJI BAZOWEJ, DŹWIĘKIEM HD AUDIO ORAZ
SZYFROWANIEM BEZ POTRZEBY STOSOWANIA DODATKOWYCH
PRZEWODÓW

Korzyści

Zestawy funkcji specjalnych

Swoboda komunikacji z dowolnego miejsca oraz wygoda i doskonała jakość połączeń za
pośrednictwem telefonu biurkowego. Model KX-TPA68 uzupełnia ofertę urządzeń z serii TGP. Od
teraz są w niej dostępne trzy typy telefonów bezprzewodowych (standardowe, kompaktowe i
typu rugged) oraz dwa typy telefonów biurkowych (standardowe i de luxe). Możliwość
wyświetlania kanałów i telefonów połączonych z tą samą stacją bazową zapewnia wyjątkową
atmosferę pracy. Seria TGP pozwala połączyć z jedną stacją bazową nawet 8 bezprzewodowych
telefonów biurkowych. Aby zwiększyć zasięg działania telefonów biurkowych i
bezprzewodowych, można użyć opcjonalnego regeneratora sygnału. Istnieje możliwość
podłączenia maksymalnie 6 regeneratorów sygnału w konfiguracji szeregowej lub topologii
gwiazdy.

Model TPA68 należy do czołowej na rynku rodziny jednokomórkowych systemów SIP DECT
TGP600. Aktualizacja oprogramowania układowego stacji bazowej systemu TGP600 dodaje
obsługę stanu linii. Jest to wewnętrzna funkcja lampki zajętości, dostępna we wszystkich
urządzeniach połączonych ze stacją TGP600. Dzięki niej stan linii innych użytkowników jest
widoczny na ekranie LCD.

Możliwość sprawdzania dostępności współpracowników i nawiązywania z nimi połączeń jednym
przyciskiem wpływa pozytywnie na styl pracy i życia użytkowników. Telefon TPA68 jest
wyposażony w dźwięk HD, zarówno w trybie bezprzewodowym, jak i głośnomówiącym. Dzięki
temu zapewnia użytkownikom doskonałą jakość połączeń konferencyjnych i może być używany
wszędzie, bez potrzeby stosowania dodatkowych przewodów.

Korzystając z numeru IPEI, można automatycznie przypisywać telefony do stacji bazowej
TGP600. Ułatwia to zarządzanie uszkodzonym sprzętem oraz jego żywotnością. Wystarczy
nacisnąć klawisz rejestracji na telefonie.

Stacja bazowa TGP600 umożliwia monitorowanie DECT za pośrednictwem dostępu zdalnego
(syslog) w celu sprawdzania wydajności połączonych telefonów. Tym sposobem można uzyskać
płynne działanie urządzeń oraz zapewnić zaawansowaną pomoc techniczną dla dostawców
usług zarządzających urządzeniami z lokalizacji zdalnej.

KX-TPA68 - SPECYFIKACJA PODSTAWOWA
Przegląd informacji
Rozmiar ekranu LCD (piksele, linie)
Podświetlenie wyświetlacza LCD
Sygnalizacja diodą LED
Książka telefoniczna
Rejestr połączeń przychodzących
Rejestr połączeń wychodzących
Port zestawu słuchawkowego

KX-TPA68
Kolorowy ekran o przekątnej 3,5 cala (320 × 240 pikseli)
Tak
Dzwonek/wiadomość (kolor niebieski) Klawisz WYCISZENIE/AUTOMATYCZNA ODPOWIEDŹ (kolor czerwony) Klawisz TELEFON SP/ZESTAW SŁUCHAWKOWY
(kolor czerwony)
Maksymalnie 500
20 (łącznie z połączeniami nieodebranymi)
20
Tak (gniazdo audio jack 2,5 mm)

Klawisze/przyciski telefonu
Klucz

Telefon biurkowy KX-TPA68

Klawisze programowe
Programowalne przyciski funkcyjne
Klawisz nawigacyjny
Wyciszenie
System głośnomówiący (HD)
Podświetlenie klawiszy

NASTĘPNA STRONA, ANULUJ, WIADOMOŚĆ, PRZEKIERUJ, KONFERENCJA, ZAWIEŚ, LINIA, WYBIERZ PONOWNIE, WYCISZENIE/AUTOMATYCZNA ODPOWIEDŹ,
TELEFON SP/ZESTAW SŁUCHAWKOWY, GŁOŚNOŚĆ
4
18 (3 strony, każda po 6 klawiszy)
Tak
Tak
Tak (tryb pełnego dupleksu)
Nie

Technologia
CATiq

2,0

IPEI

Tak

Bluetooth (wbudowany)

Nie

Dźwięk szerokopasmowy

Tak

Szyfrowanie DECT

Tak

Redukcja szumów

Tak

EHS

Jednostka bazowa KX-TGP600

Pobieranie bezprzewodowe

Nie
Tak (możliwość zaktualizowania oprogramowania układowego, które można pobrać automatycznie za pośrednictwem jednostki bazowej KX-TGP600
podczas aktualizowania jej oprogramowania układowego)

Dzwonek — dźwięki

Tak (27 różnych dzwonków do wyboru)

Dzwonek — melodie

Nie

Dzwonek — wibracja

Nie

Sterowanie głośnością — słuchawka/głośnik

8 poziomów

Sterowanie głośnością — dzwonek

8 poziomów

Sterowanie głośnością — dźwięk klawiszy

WŁ./WYŁ.

Ogólne
Montaż na ścianie
Tryb energooszczędny DECT
Zasilanie
Wymiary (szer. × gł. × wys.)
Masa
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Opcjonalnie (KX-A435)
Tak
Zasilacz AC (w zestawie)
Pozycja wyższa: 205 × 185 × 189 mm / pozycja niższa: 205 × 187 × 156 mm
840 g

