PHONE-MASTER
Overtoom 440-442
1054 JV AMSTERDAM

PANASONIC KX-TG6461
DECT-Draadloze telefoon

PANASONIC KX-TG6461

Tel:
020 - 685 30 31
Fax: 020 - 683 77 26
Email: info@phone-master.nl
Internet:www.phone-master.nl

.......................................................

99,-

BEANTWOORDER
❏ Digitale beantwoorder (bediening beantwoorder vanaf handset of basis; max opnametijd: 17 min)
❏ Max lengte meldtekst: 180 sec
❏ Mogelijkheid tot weergave van uitsluitend meldtekst
❏ Maximale opnametijd van een inkomend gesprek: 60 of 180 sec
❏ Meeluisteren bij registratie van gesprekken (selectief aannemen; via vaste telefoon)
❏ Wissen van oude boodschappen (per boodschap of alle)
❏ Weergave van dag + tijdstip van inspreken van boodschap
❏ Instelbare inschakelvertraging (toll-saver of instelbaar 2/3/4/5/6/7 rinkels)
❏ Afstandsbediening (3-cijferige pincode)

–
–

beluisteren / herhalen bericht / volgend bericht / wissen / opname meldtekst
aan/uit-schakelen van de beantwoorder

VASTE - en DRAADLOZE TELEFOON
❏ Basistoestel met vaste telefoonhoorn plus draadloze DECT telefoon
❏ Handen-vrij spreken op de hand- en basisset
❏ Verlichte display toont:
❏

❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

16-4-14

–
–

telefoonnummer/naam van opbeller, met terugbelfunktie nummerweergave met naam mits voorgeprogrammeerd;
abonnement op dienst nummerweergave vereist; geschikt voor alle netwerken; DTMF/FSK)

door u gekozen nummers / geheugens / klok / alarm (wekker)
Beveiligd tegen:
– afluisteren (digitaal) en onbevoegd gebruik (door ’vreemde’ handsets)
– abusievelijk indrukken toetsen (toetsenbord-blokkade van handset; handig in de binnenzak)
– 30 geheugens voor blokkeerbare inkomende gesprekken
Geheugens voor:
– 50 nummerweergave-geheugens
– 100 geheugens - namen / geheugens kunnen worden gekopieerd naar andere toestel
– 5 snelkies-nummers op basis (M1 - M5)
– 10-herkiesgeheugens
Interne gesprekken + doorverbinden vaste telefoon- handset en tussen handsets onderling mogelijk
Ruggespraak-toets (mute; uitschakeling microfoon; met houd-stand )
Voor gebruik op centrales of wisselgesprek:
– doorverbindtoets (flash: 80 - 900 msec)
– pauze-toets
Oplaadbare batterijen: 2 x AA NiMH batterijen / Spreektijd: 18 u - standby: 170 u
Toon/puls-kiessysteem / Garantie: 24 maanden / Wandmontages mogelijk (vaste telefoon en lader)
Telefoonaansluiting: modulaire RJ-11 plugjes (desgewenst optionele KPN-verloopsteker gebruiken)
Display in Ned + div talen; handleiding: Engels / Duits (geen Ned) / Voiceprompts: Duits
GAP-compatible (’Generic Access Profile’; basispost en handset kunnen ook met andere DECT/GAP-toestellen werken)
Max. 6 handsets aansluitbaar op de basispost
– mogelijkheid tot intern bellen / ruggespraak
– gesprekken doorverbinden naar andere handset
prijzen inclusief BTW

