
COMMUNICATION SOLUTIONS

KX-TPA70 I KX-TPA73 
STYLOWE TELEFONY DECT
Komfort w codziennej pracy

Zarówno pracownicy, jak i otaczające ich przedmioty tworzą w miejscu pracy atmosferę jakości i 
stylu. Firma Panasonic oferuje telefony, które są równie eleganckie jak nowoczesne biura, a ponadto 
przerastają oczekiwania pod względem prostoty użytkowania i funkcjonalności.

Możesz zapomnieć o kompromisach w tym zakresie. Te stylowe i eleganckie telefony bezprzewodowe 
DECT oferują opracowany na podstawie profesjonalnych badań interfejs i wrażenia z użytkowania 
wskazujące, „co jest wyświetlane" oraz „co trzeba zrobić", aby ułatwić prawidłową nawigację.

Funkcje zostały sprawdzone i przeorganizowane w celu zapewnienia wrażeń użytkownika, 
zapewniających szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji i najważniejszych informacji. 
Obsługa nigdy nie była jeszcze tak prosta dzięki wrażeniom z użytkowania opracowanym tak, aby 
zmniejszyć liczbę naciśnięć przycisków.

Te nowe telefony są zaawansowane mechanicznie pod względem kształtów, materiałów itp., 
opartych na profesjonalnych badaniach ergonomicznych. Dzięki temu zapewniają komfort 
użytkowania w codziennej pracy.
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Tytuł specyfikacji KX-TPA70 KX-TPA73
Informacje ogólne    

Klucz

3 klawisze programowe, 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), VOLUME (GŁOŚNOŚĆ), Skrót

3 klawisze programowe, 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), VOLUME (GŁOŚNOŚĆ), Skrót
Dioda LED ładowarki 1 kolor (zielony) 1 kolor (zielony)

Dioda LED (wskaźnik dzwonka/ładowania)
3 kolory (zielony/czerwony/pomarańczowy) do połączeń 

przychodzących / alarmu wstrzymania / poczty głosowej / 
nieodebranych połączeń / ładowania

3 kolory (zielony/czerwony/pomarańczowy) do połączeń 
przychodzących / alarmu wstrzymania / poczty głosowej / 

nieodebranych połączeń / ładowania
Rejestr nieodebranych połączeń Nie (dostępny w rejestrze połączeń odebranych) Nie (dostępny w rejestrze połączeń odebranych)
Rejestr wykonanych połączeń 20 (na telefon) 20 (na telefon)
Książka telefoniczna PS Do 500 numerów Do 500 numerów
Rejestr odebranych połączeń 20 (na linię) 20 (na linię)
Przejrzystość głosu (poprawa poziomu po stronie 
słuchającego) Tak (WŁ./WYŁ. Do wyboru z redukcją szumów) Tak (WŁ./WYŁ. Do wyboru z redukcją szumów)

Przejrzystość głosu (redukcja szumów po stronie 
mówiącego) Tak (WŁ./WYŁ. do wyboru z poprawą poziomu) Tak (WŁ./WYŁ. do wyboru z poprawą poziomu)

Sterowanie głośnością — słuchawka/głośnik zestawu 
słuchawkowego 6 poziomów 6 poziomów

Wyświetlacze    
Podświetlenie klawiszy Tak (biały) Tak (biały)
Wyświetlacz LCD Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 2,2 cala (240 × 320 px) Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 2,2 cala (240 × 320 px)
Podświetlenie wyświetlacza LCD Tak Tak

Funkcje    

Bluetooth (wbudowany) Nie Wersja 2.1, klasa 1, profil głośnomówiący 1.6, eSCO, częstotliwość 
2,402–2,480 GHz, zasilanie 10 mW (maks.)

CAT-iq 2,0 2,0
Tryb energooszczędny DECT Tak Tak
Bezpieczeństwo DECT (szyfrowanie DECT) Wyłącznie STEP A (DSC,DSAA), STEP B (DSAA2) TGP700 Wyłącznie STEP A (DSC,DSAA), STEP B (DSAA2) TGP700
EHS Nie Nie
Wyciszenie Tak Tak
Dzwonek — melodie 0 0
Dzwonek — dźwięki 27 (8 d?wi?ków MIDI) 27 (8 d?wi?ków MIDI)

Dzwonek — wibracja Nie Tak
System głośnomówiący Tryb pełnego dupleksu Tryb pełnego dupleksu
Odporność na zalanie i pył Nie Nie
Port USB Nie Nie
Sterowanie głośnością — dźwięk klawiszy WŁ./WYŁ. WŁ./WYŁ.
Sterowanie głośnością — dzwonek WYŁ. + 6 poziomów WYŁ. + 6 poziomów
Dźwięk szerokopasmowy Tak Tak

Instalacja    
Klips do paska Tak (nieruchomy) Tak (obrotowy)
Gniazdo zestawu słuchawkowego Tak (3,5 mm) Tak (3,5 mm)
IPEI Tak Tak
Otwór na pasek Nie Nie
Przesyłanie bezprzewodowe Tak Tak
Montaż na ścianie (ładowarki) Tak Tak

Szczegóły i zasilanie    
Wymiary (szer. × gł. × wys.) (mm) 52,0 × 22,8 × 162,3 52,0 × 22,8 × 162,3
Masa 142 g 143 g
Wilgotność robocza 20–80% 20–80%
Temperatura robocza 0–40°C (32–104°F)/5–40°C (41–104 °F) podczas ładowania 0–40°C (32–104°F)/5–40°C (41–104 °F) podczas ładowania
Szybkie ładowanie Nie Yes (10-minut ładowania zapewnia 2 godziny rozmów)
Czas ładowania baterii 6 godzin przy 25°C (77°F) 3 godziny przy 25°C (77°F)
Żywotność akumulatora (rozmowy) do 11 godzin do 20 godzin
Żywotność baterii (czuwanie) do 200 godzin do 400 godzin
Typ baterii Niklowo-metalowo-wodorkowa 630 mAh Litowo-jonowa 800 mAh
Zasilanie Zasilacz sieciowy/PQLV219** (6,5 V/0,5 A) Zasilacz sieciowy/PQLV219** (6,5 V/0,5 A)
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