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Osvětlení klávesnice 
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Opakované vytáčení

Deník hovorů* Příchozí hovory

Odchozí hovory

Softwarová tlačítka

Hlasitý telefon

LED kontrolka vyzvánění

Hlasitost vyzvánění

Vyzváněcí melodie (polyfonní)

Vyzváněcí tóny (polyfonní)

Vibrační vyzvánění

Upozornění na čekající vzkaz

Vypínání mikrofonu 

Zobrazení ID volajícího

Osobní vyzvánění

Jednotlačítková volba

Budík

Omezení hovoru

Konference

Hlasitost sluchátka

Blokování klávesnice

Příjem libovolným tlačítkem

Kmitočet

Rozměry (D x Š x H) (mm)

Hmotnost

Typ baterie

Provozní režim

Pohotovostní režim

Délka nabíjení 

* Počet výchozích nastavení.   Když je připojen k digitální IP pobočkové ústředně KX-TDA.

Poznámka:

IP5* = odolnost proti prachu (ochrana proti vnikání prachu na úrovni, 
           která nekoliduje s provozem mikrotelefonu) 

IP*4 = odolnost proti vodě (ochrana proti stříkající vodě)

Mikrotelefon Panasonic KX-TCA355 DECT splňuje zkušební standard UKAS IP54.
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Studie 1

Studie 2

Použitím opakovače (KX-A272) lze rozšířit dosah.  Použít lze maximálně šest opakovačů 
na jednu základnovou stanici.

Poznámka:   Před odhadem instalačních nákladů se doporučuje provést průzkum na místě.

KX-TDA100/200/600

KX-TDA100/200/600

Karta rozhraní 

základnových stanic

Základnová stanice (CS)

Karta

digitálních poboček

Karta rozhraní 

základnových stanic

Opakovač

KX-A288:  

KX-TCA155 

Standardní kůže

KX-A289:

KX-TCA256 

Standardní kůže

KX-A239: 

KX-TCA355 

Standardní kůže

KX-A287:

KX-TCA256 

Výběrová kůže

Základnová stanice (CS)

Připojení na kartu rozhraní základnových stanic (KX-TDA0143/144) nebo na kartu 
digitálních poboček.
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BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM PBÚ DECT

2007

Bezdrátový systém PBÚ DECT nabízí skutečnou mobilitu

Využijte skvělé mobility bez ohledu na druh vaší činnosti. Nezáleží na tom, zda 

pracujete v kanceláři, v továrně, ve skladu, v supermarketu nebo v jiné rozlehlé 

lokalitě. Se systémem Panasonic PBÚ DECT zůstanete v kontaktu se svými kolegy 

a zákazníky, i když se budete pohybovat kdekoli po svém pracovišti.

A nyní se třemi typy telefonů DECT, od základního až po velmi odolný, zvládnete 

komunikaci i v drsném prostředí; můžete si být jisti, že budete mít právě to, co 

potřebujete - pro řešení mobility je systém Panasonic PBÚ DECT tou nejlepší volbou.

KX-TCA155 - Základní model

KX-TCA256 - Manažerský model

KX-TCA355 - Vysoce odolný model (krytí IP54)



Bezdrátová mobilita DECT profesionální třídy pro váš pobo

Systém PBÚ DECT je integrované bezdrátové mobilní řešení, určené specificky pro použití s pobočkovými ústřednami Panasonic*. 
Systém zajišťuje automatický přechod mezi instalovanými základnovými stanicemi - to rozšiřuje pokrytí a poskytuje uživatelům 
skutečnou mobilitu komunikace i v rozlehlých lokalitách.

Vysoce odolný telefon Panasonic KX-TCA355 vyhovuje svojí odolností proti prachu a stříkající vodě přísným standardům IP54. 
Kromě toho nabízí velké množství profesionálních telefonních funkcí.

Malý, lehký a odolný telefon KX-TCA256 DECT je vybaven mnoha všestrannými a výkonnými telefonními funkcemi. 
Zatímco přístroj KX-TCA155 je vhodným řešením pro uživatele, kteří požadují dobrý základní výkon při nižších nákladech.

* Přístroje  KX-TCA355, KX-TCA256 a KX-TCA155 musí být připojeny do kompatibilního telefonního systému Panasonic (KX-TDA15, KX-TDA30, KX-TDA100, KX-TDA200, nebo KX-TDA600).

Princip systému

Skutečná velikost

KX-TCA256 KX-TCA155

Kompaktní manažerský model

KX-TCA355

Vysoce odolný model Základní model



očkový systém Panasonic

Přizpůsobení identifikace volajícího*

Funkci identifikace volajícího lze upravit pro rychlé rozpoznání volajícího přiřazením 

jedné ze tří barev kontrolky a 15 předvolených vyzváněcích tónů / melodií 

jednotlivým skupinám volajících.

*  Vyžaduje předplacení služby identifikace volajícího, kterou poskytuje telefonní společnost.

Telefony KX-TCA355 a KX-TCA256 mají vestavěnou funkci vibračního vyzvánění, 

takže ani v hlučném prostředí nezmeškáte žádný hovor.

* Pouze typy KX-TCA355 a TCA256

Oznámení příchozího hovoru vibracemi*

Modře podsvícený LCD displej 
Kdykoli vám bude někdo volat nebo když 

stisknete některé tlačítko, rozsvítí se 

modře podsvícený displej, takže ihned 

zjistíte, kdo vám volá, a můžete svůj 

telefon snadno obsluhovat i v temnotě.

Osvětlení klávesnice 
Pro snazší obsluhu ve slabě osvětleném 

prostředí se klávesnice příchozím 

hovorem nebo stisknutím libovolného 

tlačítka rozsvítí. 

Snadná obsluha

- Grafické menu s ikonami

- Dynamický průvodce obsluhou 

 se softwarovými tlačítky

Plný přístup k funkcím podnikové 

pobočkové ústředny

Je plně integrován s funkcemi podnikové 

pobočkové ústředny, jako je konferenční 

hovor, volání podle jména atd. Flexibilní CO 

tlačítka poskytují snadný a rychlý přístup 

k funkcím pobočkové ústředny i k funkcím 

telefonu.

Přednosti telefonu Panasonic DECT

Během pohybu v pokryté oblasti 

nedochází k rozdílům v kvalitě spojení; 

můžete se pohybovat od jedné základnové 

stanici k jiné a přitom vyřizovat důležitý 

obchodní hovor.

Bezproblémové spojení 

- automatický přechod 

  mezi stanicemi
Do interního seznamu telefonu lze uložit 

200 jmen a příslušných telefonních čísel.

Telefonní seznam pro 200 stanic 

Připojením volitelné náhlavní soupravy 

k telefonu získáte pohodlí a ničím 

neomezenou volnost hands-free 

komunikace. S volitelnou náhlavní 

soupravou můžete přijímat hovory a mít 

přitom trvale volné ruce pro jinou činnost.

Hands-free 

komunikace
Vysoce odolný telefon DECT, 

odpovídající IP54
Tento odolný telefon je konstruován pro 

práci v drsném prostředí. Bezdrátový 

telefon DECT TCA355 s klasifikací IP54 

(odolnost proti prachu a stříkající vodě) je 

určen pro náročné použití v nepříznivém 

provozním prostředí.


