
Panasonic

JarTel spol. s.r.o., M.R. Štefánika 20, 920 01 Hlohovec

Panasonic šnúrové telefóny

Panasonic KX-TS500
Panasonic KX-TS520
Panasonic KX-TS560
Panasonic KX-TS580
Panasonic KX-TS600
Panasonic KX-TS620
Panasonic KX-TS730
Panasonic KX-TS2300
Panasonic KX-TS2305
Panasonic KX-TS2308
Panasonic KX-TSC11

Panasonic bezšnúrové telefóny

Panasonic KX-TG1100
Panasonic KX-TG1102
Panasonic KX-TG1103
Panasonic KX-TG1311
Panasonic KX-TG1312
Panasonic KX-TG7120
Panasonic KX-TG7170
Panasonic KX-TG7200
Panasonic KX-TG7301
Panasonic KX-TG7302
Panasonic KX-TG7321
Panasonic KX-TG7331

Panasonic KX-TG7341
Panasonic KX-TG8011
Panasonic KX-TG8012
Panasonic KX-TG8021
Panasonic KX-TG8070
Panasonic KX-TG8072
Panasonic KX-TG8090
Panasonic KX-TG8100
Panasonic KX-TG8120
Panasonic KX-TG8200
Panasonic KX-TG8202
Panasonic KX-TG8220
Panasonic KX-TG8280
Panasonic KX-TG8301
Panasonic KX-TG8302
Panasonic KX-TG8321
Panasonic KX-TG9120
Panasonic KX-TCD230
Panasonic KX-TCD545
Panasonic KX-TCD820



JarTel spol. s.r.o., M.R. Štefánika 20, 920 01 Hlohovec

Panasonic slúchadlá

Panasonic KX-TCA151
Panasonic KX-TCA158 
Panasonic KX-TCA130
Panasonic KX-TCA128
Panasonic KX-TCA181
Panasonic KX-TGA711
Panasonic KX-TGA715
Panasonic KX-TGA717
Panasonic KX-TGA721
Panasonic KX-TGA731
Panasonic KX-TGA800
Panasonic KX-TGA807
Panasonic KX-TGA810
Panasonic KX-TGA820
Panasonic KX-TGA828
Panasonic KX-TGA830
Panasonic KX-TGA910

Panasonic batérie

Panasonic HHR-P03H/3B
Panasonic HHR-P101E/1B 
Panasonic HHR-P103A/1B
Panasonic HHR-P105A/1B
Panasonic P-P301
Panasonic P-P539/P-P545
Panasonic P-P543

Panasonic náhlavná súprava

Panasonic KX-T7090
Panasonic KX-TCA89 
Panasonic KX-TCA94

Panasonic telefóny so záznamníkom

Panasonic KX-TS620
Panasonic KX-TG8090
Panasonic KX-TG8220

Panasonic príslušenstvo

Panasonic KX-TGA914
Panasonic KX-TGA915
Panasonic KX-A272

Panasonic multifunkčné zariadenia
   a faxy

Panasonic KX-FP363
Panasonic KX-FC962
Panasonic KX-FL613



Panasonic šnúrové telefóny



+421 911 883 965
+421 911 956 269

033 / 73 308 32
jsollar@jartelsro.sk

Jaroslav Šollar

Panasonic KX-TS500

Základné funkcie

 Hlasitosť vyzváňania 2 úrovne + vyp.
 Hlasitosť slúchadla 1 úroveň
 Nastavenie FLASH 100 ms
 Pulzný prepínač/tónová voľba áno
 Jednotlačidlové zopnutie
 tónovej voľby áno
 Opakovaná voľba áno
 Inštalácia na stenu áno

Rozmery a hmotnosť

 Rozmery (šxhxv) [mm] 150 x 200 x 97
 Hmotnosť [g] 475



+421 911 883 965
+421 911 956 269

033 / 73 308 32
jsollar@jartelsro.sk

Jaroslav Šollar

Panasonic KX-TS520

Jednoduchý telefónny prístroj

Základná charakteristika

 Jednolinkový telefón, 
 prepínač pulzná/tónová voľba, 
 nastavenie hlasitosti vyzváňania, 
 opakovanie posledného volaného čísla, 
 inštalácia na stenu, 
 farba biela a čierna



+421 911 883 965
+421 911 956 269

033 / 73 308 32
jsollar@jartelsro.sk

Jaroslav Šollar

Panasonic KX-TS560

Jednolinkový telefón

Základná charakteristika

 telefónny zoznam na 50 mien,
 CLIP,
 regulácia hlasitosti slúchadla, 
 3 úrovne vyzváňania, 
 slovenské menu, 
 farba biela a čierna



+421 911 883 965
+421 911 956 269

033 / 73 308 32
jsollar@jartelsro.sk

Jaroslav Šollar

Panasonic KX-TS580

Jednolinkový telefón

Základná charakteristika

 CLIP, 
 Data port, 
 hlasitý telefón, 
 telefónny zoznam na 50 mien, 
 reg. hlasitosti slúchadla, 
 3 úrovne vyzváňania, 
 podržanie hovoru, 
 české menu, 
 konektor pre náhlavnú súpravu, 
 farba biela a čierna



+421 911 883 965
+421 911 956 269

033 / 73 308 32
jsollar@jartelsro.sk

Jaroslav Šollar

Panasonic KX-TS600

Analógový stolový telefón s LCD 
displejom a funkciou CLIP

Vlastnosti

 Kompatibilita so službami identifikácie 
 volajúcich CLIP
 Dvojriadkový LCD displej
 Nastavenie kontrastu na displeji - 6 úrovní
 Jazyk na displeji čeština
 Zobrazenie dátumu a času
 Indikácia dĺžky prebiehajúceho hovoru
 Navigačné tlačítko
 Telefónny zoznam pre 50 čísel (meno 
 a telefónne číslo), priama voľba na 3 čísla
 Prehľad údajov o volajúcich - posledných  
 50 údajov
 Indikácia vyzváňania LED diódou
 Hlasitý telefón (SP-phone)
 Nastavenie hlasitého telefónu 8 úrovní, 
 hlasitosť slúchadla 4 úrovne, vyzváňania 4  
 úrovne
 Opakovaná voľba posledne volaného čísla
 Zámok klávesnice, konektor pre náhlavnú  
 súpravu
 PAUZA - zadávanie čísel do pamäte
 FLASH - možnosť pripojenia k PBX
 REDIAL - opakovaná voľba posledne 
 volaného čísla
 HOLD - pridržanie hovoru, hudba v pozadí
 MUTE - vypnutie zvuku v slúchadle
 Možnosť upevnenia na stenu

 
Technické údaje

 možnosť voľby - pulzná a tónová
 napájanie - alkalické batérie AA (LR6) 
 3 ks - nie sú súčasťou dodávky
 rozmery(šxhxv) 165 x 220 x 91 mm
 hmotnosť 700g
 farebné prevedenie - biela

 
Príslušenstvo

 Slúchadlo
 Šnúra k slúchadlu
 Šnúra telefónnej linky
 návod na obsluhu



+421 911 883 965
+421 911 956 269

033 / 73 308 32
jsollar@jartelsro.sk

Jaroslav Šollar

Panasonic KX-TS620

Analógový stolový telefón s LCD 
displejom, záznamníkom 
a s funkciou CLIP 

Vlastnosti

 Kompatibilita so službami identifikácie 
 volajúcich CLIP
 Dvojriadkový LCD displej
 Nastavenie kontrastu na displeji - 6 úrovní
 Jazyk na displeji čeština
 Zobrazenie dátumu a času
 Indikácia dĺžky prebiehajúceho hovoru
 Navigačné tlačítko
 Telefónny zoznam pre 50 čísel (meno 
 a telefónne číslo), priama voľba na 3 čísla
 Prehľad údajov o volajúcich - posledných  
 50 údajov
 Indikácia vyzváňania LED diódou
 Hlasitý telefón (SP-phone)
 Nastavenie hlasitého telefónu 8 úrovní, 
 hlasitosť slúchadla 4 úrovne, vyzváňania 4  
 úrovne
 Opakovaná voľba posledne volaného čísla
 Zámok klávesnice, konektor pre náhlavnú  
 súpravu
 PAUZA - zadávanie čísel do pamäte
 FLASH - možnosť pripojenia k PBX
 REDIAL - opakovaná voľba posledne 
 volaného čísla
 HOLD - pridržanie hovoru, hudba v pozadí
 MUTE - vypnutie zvuku v slúchadle
 Možnosť upevnenia na stenu
 Digitálny záznamník cca 15 min.

 
Technické údaje

 možnosť voľby - pulzná a tónová
 napájanie - alkalické batérie AA (LR6) 
 3 ks - nie sú súčasťou dodávky
 rozmery(šxhxv) 165 x 220 x 91 mm
 hmotnosť 700g
 farebné prevedenie - biela

 
Príslušenstvo

 Slúchadlo
 Šnúra k slúchadlu
 Šnúra telefónnej linky
 návod na obsluhu



+421 911 883 965
+421 911 956 269

033 / 73 308 32
jsollar@jartelsro.sk

Jaroslav Šollar

Panasonic KX-TS730

Základná charakteristika

 Konferenčný telefón s technológiou Digital 
Duplex, Počuteľnosť hovoru v plnom uhle 360 stup-
ňov a v priestore až 380 m2, Záznamník s kapaci-
tou až 120 minút záznamu, Štandardný 3,5 mm ko-
nektor na audio kazetu alebo do zvukového súboru 
( MP3), Zobrazenie identifikácie volajúceho na LCD 
displej. Pamäť na 50 volaných a prijatých mien a čí-
siel, kapacitu pre uloženie 100 čísiel do pamäte.

 Tento prístroj vám po jednoduchom pripo-
jení k analógovej telefónnej linke umožní realizovať 
dokonale zrozumiteľné konferencie. Nové funkcie, 
akými sú vysoko citlivé mikrofóny a veľmi presné 
potlačenie echa, zabezpečí, že dôležité konferenč-
né hovory so vzdialenými pracovníkmi vašej firmy 
budú nahrány v dokonalej čistote a zrozumiteľnosti. 
Konferenčný telefón Panasonic KX-TS730 má cel-
kom 4 pary mikrofónov pre snímanie zvuku v roz-
sahu 360 stupňov. Dva veľmi citlivé hyper-kardio-
idní mikrofóny, každý s rôznou smerovou charakte-
ristikou, pracujú spolu ako pár. To všetko umožňuje 
kvalitný prenos konferenčných hovorov až o 20 ľu-
ďoch v jednej miestnosti vrátane digitálneho zázna-
mu.



+421 911 883 965
+421 911 956 269

033 / 73 308 32
jsollar@jartelsro.sk

Jaroslav Šollar

Panasonic KX-TS2300

Jednoduchý telefónny prístroj s 
možnosťou pripevnenia na stenu.

Vlastnosti

 nastavenie hlasitosti slúchadla 
 a vyzváňania
 upevnenie prístroja na stenu
 voľba jedným tlačidlom - 3 čísla
 vypnutie mikrotelefónu
 rýchla voľba 10 čísiel
 funkcie PAUZA - zadávanie čísiel 
 do pamäte,
 FLASH - možnosť pripojenia k PBX,
 REDIAL - opakovaná voľba posledného 
 volaného čísla.

 
Príslušenstvo

 Slúchadlo
 Šnúra slúchadla
 Šnúra tel. linky
 Upevňovacia podložka na stenu

 
Technické parametre

 Spôsob voľby: pulzná/tónová
 Farebná škála: slonová kosť
 Rozmery základne: 16,5 x 22,5 x 7,0 cm
 Hmotnosť prenosnej časti: 0,5 kg



+421 911 883 965
+421 911 956 269

033 / 73 308 32
jsollar@jartelsro.sk

Jaroslav Šollar

Panasonic KX-TS2305

Telefónny prístroj s obojsmerným 
hlasitým telefónom

Vlastnosti

 nastavenie hlasitosti reproduktora, 
 slúchadla a vyzváňania
 obojsmerná hlasitá komunikácia
 upevnenie prístroja na stenu
 automatická opakovaná voľba
 hudba pri pridržaní hovoru
 rýchla voľba 30 čísiel
 zablokovanie voľby
 obmedzenie voľby
 možnosť použitia doplnkovej náhlavnej 
 súpravy KX-TCA89
 funkcie PAUZA - zadávanie čísiel 
 do pamäte,
 FLASH - možnosť pripojenia k PBX,
 REDIAL - opakovaná voľba posledného 
 volaného čísla.
 

Príslušenstvo

 Slúchadlo
 Šnúra slúchadla
 Šnúra tel. linky
 Upevňovacia podložka na stenu

Technické parametre

 Spôsob voľby: pulzná/tónová
 Farebná škála: slonová kosť
 Rozmery základne: 16,5 x 22,5 x 7,0 cm
 Hmotnosť prenosnej časti: 0,5 kg



+421 911 883 965
+421 911 956 269

033 / 73 308 32
jsollar@jartelsro.sk

Jaroslav Šollar

Panasonic KX-TS2308

Telefónny prístroj s LCD 
displejom a s obojsmerným 
hlasitým telefónom.

Vlastnosti 

 16 miestny LCD displej
 indikácia aktuálneho času
 indikácia dĺžky prebiehajúceho hovoru
 indikácia vykonávaných funkcií
 nastavenie hlasitosti reproduktora, 
 slúchadla a vyzváňania
 obojsmerná hlasitá komunikácia
 upevnenie prístroja na stenu
 automatická opakovaná voľba
 rýchla voľba 30 čísiel
 zablokovanie voľby
 obmedzenie voľby
 hudba pri pridržaní hovoru
 možnosť použitia doplnkovej náhlavnej 
 súpravy KX-TCA89
 funkcie PAUZA - zadávanie čísiel 
 do pamäte,
 FLASH - možnosť pripojenia k PBX,
 REDIAL - opakovaná voľba posledného 
 volaného čísla.

 
Príslušenstvo

 Slúchadlo
 Šnúra slúchadla
 Šnúra tel. linky
 Upevňovacia podložka na stenu

 
Technické parametre 

 Spôsob voľby: pulzná/tónová
 Farebná škála: slonová kosť
 Rozmery základne: 16,5 x 22,5 x 7,0 cm
 Hmotnosť prenosnej časti: 0,5 kg



+421 911 883 965
+421 911 956 269

033 / 73 308 32
jsollar@jartelsro.sk

Jaroslav Šollar

Panasonic KX-TSC11

Analógový stolový telefón s LCD 
displejom a s funkciou CLIP

Vlastnosti 

 Kompatibilita so službami identifikácie 
 volajúcich CLIP
 Dvojriadkový LCD displej (2x16znakov)
 Viacjazyčná indikácia displeja (3 jazyky -  
 slovenčina, čeština, angličtina)
 Zobrazenie dátumu a času (24 alebo 
 12 hodinový cyklus)
 Indikácia stavu batérií (batérie nie sú 
 súčasťou balenia)
 Indikácia dĺžky prebiehajúceho hovoru
 Navigačné tlačítko
 Telefónny zoznam pre 50 údajov (meno a  
 telefónne číslo)
 Prehľad údajov o volajúcich - posledných  
 50 údajov
 Opakovaná voľba posledne volaného čísla
 Pamäť opakovanej voľby - posledných 20  
 čísiel
 Blokovanie a obmedzenie voľby PIN kódom
 PAUZA - zadávanie čísel do pamäte
 FLASH - možnosť pripojenia k PBX
 REDIAL - opakovaná voľba posledne 
 volaného čísla
 Možnosť upevnenia na stenu

Technické údaje :

 možnosť voľby - pulzná a tónová
 napájanie - alkalické batérie AA (LR6) 3 ks -  
 nie sú súčasťou dodávky
 rozmery / hmotnosť 96 x 150 x 200 mm /  
 600 g
 farebné prevedenie - biela

 
Príslušenstvo 

 Slúchadlo
 Šnúra k slúchadlu
 Šnúra telefónnej linky
 Návod na obsluhu



Panasonic bezšnúrové telefóny



+421 911 883 965
+421 911 956 269

033 / 73 308 32
jsollar@jartelsro.sk

Jaroslav Šollar

Panasonic KX-TG1100

Digitálny bezdrôtový telefón DECT 
s funkciou CLIP

Vlastnosti 

 Kompatibilita so službami identifikácie 
 volajúcich CLIP
 Podsvieteny LCD displej
 Jednoduché ovládanie (navigačný ovládač,  
 menu s nápovedou)
 Telefónny zoznam pre 50 údajov (meno a  
 tel.číslo)
 Rýchla voľba z číselníka 1 až 9
 Nastavenie vyzváňania - hlasitosť a tón
 Opakovaná voľba posledne volaného čísla
 Pamäť opakovanej voľby - posledných 10  
 čísiel
 Prehľad údajov o volajúcich - posledných  
 50 údajov
 Nastavenie dátumu a času, funkcia ALARM
 Zablokovanie tlačidiel
 Príjem ľubovoľným tlačidlom
 Štandardné batérie Ni-MH 700 mAh, 
 telefonický hovor 10 hod. pohotovostný 
 režim 120 hod.
 Možnosť upevnenia na stenu

 
Technické údaje  

 DECT
 počet kanálov: - 120 duplexných
 frekvenčný rozsah: - 1,88 Ghz až 1,9 Ghz
 odstup kanálov: - 1 728 kHz
 výkon RF prenosu: - 250mW
 možnosť voľby: - pulzná a tónová
 napájanie: - 220 - 240 V,50 Hz
 rozmery základne / hmotnosť: - 
 125 x 115 x 60 mm / 180 g
 rozmery prenosnej jednotky / hmotnosť: -  
 148 x 48 x 32 mm / 120 g

 
Príslušenstvo 

 Sieťový adaptér
 Šnúra telefónnej linky
 nabíjateľné batérie AAA 2 ks
 kryt batérií
 návod na obsluhu



+421 911 883 965
+421 911 956 269

033 / 73 308 32
jsollar@jartelsro.sk

Jaroslav Šollar

Panasonic KX-TG1102

Digitálny bezdrôtový telefón DECT 
s dvoma prenosnými jednotkami 
a nabíjačkou s funkciou CLIP

Vlastnosti 

 Kompatibilita so službami identifikácie 
 volajúcich CLIP
 Podsvieteny LCD displej
 Jednoduché ovládanie (navigačný ovládač,  
 menu s nápovedou)
 Telefónny zoznam pre 50 údajov (meno a  
 tel.číslo)
 Rýchla voľba z číselníka 1 až 9
 Nastavenie vyzváňania - hlasitosť a tón
 Opakovaná voľba posledne volaného čísla
 Pamäť opakovanej voľby - posledných 10  
 čísiel
 Prehľad údajov o volajúcich - posledných  
 50 údajov
 Nastavenie dátumu a času, funkcia ALARM
 Zablokovanie tlačidiel
 Príjem ľubovoľným tlačidlom
 Štandardné batérie Ni-MH 700 mAh, 
 telefonický hovor 10 hod. pohotovostný 
 režim 120 hod.
 Možnosť upevnenia na stenu
 interná komunikácia medzi prenosnými 
 jednotkami
 prepojenie hovoru na inú prenosnú 
 jednotku
 konferenčné hovory

 
Technické údaje  

 DECT
 počet kanálov: - 120 duplexných
 frekvenčný rozsah: - 1,88 Ghz až 1,9 Ghz
 odstup kanálov: - 1 728 kHz
 výkon RF prenosu: - 250mW
 možnosť voľby: - pulzná a tónová
 napájanie: - 220 - 240 V,50 Hz
 rozmery základne / hmotnosť: - 
 125 x 115 x 60 mm / 180 g
 rozmery prenosnej jednotky / hmotnosť: -  
 148 x 48 x 32 mm / 120 g

 
Príslušenstvo 

 Sieťový adaptér
 Šnúra telefónnej linky
 nabíjateľné batérie AAA 2 ks
 kryt batérií
 návod na obsluhu



+421 911 883 965
+421 911 956 269

033 / 73 308 32
jsollar@jartelsro.sk

Jaroslav Šollar

Panasonic KX-TG1103

Digitálny bezdrôtový telefón DECT 
s troma prenosnými jednotkami 
a nabíjačkou s funkciou CLIP

Vlastnosti 

 Kompatibilita so službami identifikácie 
 volajúcich CLIP
 Podsvieteny LCD displej
 Jednoduché ovládanie (navigačný ovládač,  
 menu s nápovedou)
 Telefónny zoznam pre 50 údajov (meno a  
 tel.číslo)
 Rýchla voľba z číselníka 1 až 9
 Nastavenie vyzváňania - hlasitosť a tón
 Opakovaná voľba posledne volaného čísla
 Pamäť opakovanej voľby - posledných 10  
 čísiel
 Prehľad údajov o volajúcich - posledných  
 50 údajov
 Nastavenie dátumu a času, funkcia ALARM
 Zablokovanie tlačidiel
 Príjem ľubovoľným tlačidlom
 Štandardné batérie Ni-MH 700 mAh, 
 telefonický hovor 10 hod. pohotovostný 
 režim 120 hod.
 Možnosť upevnenia na stenu
 interná komunikácia medzi prenosnými 
 jednotkami
 prepojenie hovoru na inú prenosnú 
 jednotku
 konferenčné hovory

 
Technické údaje  

 DECT
 počet kanálov: - 120 duplexných
 frekvenčný rozsah: - 1,88 Ghz až 1,9 Ghz
 odstup kanálov: - 1 728 kHz
 výkon RF prenosu: - 250mW
 možnosť voľby: - pulzná a tónová
 napájanie: - 220 - 240 V,50 Hz
 rozmery základne / hmotnosť: - 
 125 x 115 x 60 mm / 180 g
 rozmery prenosnej jednotky / hmotnosť: -  
 148 x 48 x 32 mm / 120 g

 
Príslušenstvo 

 Sieťový adaptér
 Šnúra telefónnej linky
 nabíjateľné batérie AAA 2 ks
 kryt batérií
 návod na obsluhu



+421 911 883 965
+421 911 956 269

033 / 73 308 32
jsollar@jartelsro.sk

Jaroslav Šollar

Panasonic KX-TG1311

Digitálny bezdrôtový telefón DEC 
s funkciou CLIP

Vlastnosti 

 Kompatibilita so službami identifikácie 
 volajúcich CLIP
 Osvetlený LCD displej
 Jednoduché ovládanie (navigačný ovládač,  
 menu s nápovedou)
 Telefónny zoznam pre 50 mien a čísel
 Rýchla voľba z číselníka 1 až 9
 Nastavenie vyzváňania - hlasitosť a tón
 Opakovaná voľba posledne volaného čísla
 Pamäť opakovanej voľby - posledných 10  
 čísiel
 Prehľad údajov o volajúcich - posledných  
 50 údajov
 Nastavenie dátumu a času, funkcia ALARM
 Zablokovanie tlačidiel
 Príjem ľubovoľným tlačidlom
 Štandardné batérie Ni-MH 700 mAh, 
 telefonický hovor 17 hod. pohotovostný 
 režim 150 hod.
 Možnosť upevnenia na stenu

 
Technické údaje 

 DECT počet kanálov - 120 duplexných
 frekvenčný rozsah - 1,88 Ghz až 1,9 Ghz
 odstup kanálov - 1 728 kHz
 výkon RF prenosu - 10 mW
 možnosť voľby - pulzná a tónová
 napájanie - 220 - 240 V,50 Hz
 rozmery základne / hmotnosť - 
 85 x 101 x 64 mm / 108 g
 rozmery prenosnej jednotky / hmotnosť -  
 148 x 50 x 33 mm / 120 g

Príslušenstvo 

 Sieťový adaptér
 Šnúra telefónnej linky
 nabíjateľné batérie AAA 2 ks
 kryt batérií
 návod na obsluhu



+421 911 883 965
+421 911 956 269

033 / 73 308 32
jsollar@jartelsro.sk

Jaroslav Šollar

Panasonic KX-TG1312

Digitálny bezdrôtový telefón DECT 
s dvoma prenosnými jednotkami 
a nabíjačkou s funkciou CLIP

Vlastnosti 

 Kompatibilita so službami identifikácie 
 volajúcich CLIP
 Osvetlený LCD displej
 Jednoduché ovládanie (navigačný ovládač,  
 menu s nápovedou)
 Telefónny zoznam pre 50 mien a čísel
 Rýchla voľba z číselníka 1 až 9
 Nastavenie vyzváňania - hlasitosť a tón
 Opakovaná voľba posledne volaného čísla
 Pamäť opakovanej voľby - posledných 10  
 čísiel
 Prehľad údajov o volajúcich - posledných  
 50 údajov
 Nastavenie dátumu a času, funkcia ALARM
 Zablokovanie tlačidiel
 Príjem ľubovoľným tlačidlom
 Štandardné batérie Ni-MH 700 mAh, 
 telefonický hovor 17 hod. pohotovostný 
 režim 150 hod.
 Možnosť upevnenia na stenu
 interná komunikácia medzi prenosnými 
 jednotkami
 prepojenie hovoru na inú prenosnú 
 jednotku
 konferenčné hovory

 

Technické údaje 

 DECT počet kanálov - 120 duplexných
 frekvenčný rozsah - 1,88 Ghz až 1,9 Ghz
 odstup kanálov - 1 728 kHz
 výkon RF prenosu - 10 mW
 možnosť voľby - pulzná a tónová
 napájanie - 220 - 240 V,50 Hz
 rozmery základne / hmotnosť - 
 85 x 101 x 64 mm / 108 g
 rozmery prenosnej jednotky / hmotnosť -  
 148 x 50 x 33 mm / 120 g

Príslušenstvo 

 Sieťový adaptér
 Šnúra telefónnej linky
 nabíjateľné batérie AAA 2 ks
 kryt batérií
 návod na obsluhu
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Jaroslav Šollar

Panasonic KX-TG7120

Digitálny bezdrôtový telefón 
a záznamník 

Základná charakteristika

 Viaceré prenosné jednotky: max. 6
 Osvetlený číselník, Hlasitá komunikácia,  
 LED kontrolka vyzváňania
 Pamäť opakovanej voľby (10)
 Identifikácia volajúceho (50 údajov)
 Záznamník odkazov so záznamovou 
 kapacitou v rozsahu 20 minút
 Konferenčné spojenie (potrebná prídavná  
 prenosná jednotka)
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Jaroslav Šollar

Panasonic KX-TG7170

Digitálny bezdrôtový telefón 

Základná charakteristika

 12 veľkých tlačidiel, 
 Tlačidlo vypnutia hlasitej komunikácie,   
 Identifikácia volajúceho
 Funkcia oznamovania hlasom: - čísel 
 volajúcich, - čísel staníc počas 
 vyhľadávania
 Podsvietený LCD displej, 
 Osvetlený číselník, 
 Hlasitá komunikácia, 
 LED kontrolka vyzváňania
 50 pamäť. miest v tel. zozname, 
 Viaceré prenosné jednotky - max. 6, GAP  
 kompatibilný
 Alarm - upovedomenie, 
 Dátum a čas (hodiny), 
 Viacjazyčné indikácie na displeji (17)
 Ovládanie hlasitosti, 
 Paging, 
 Dĺžka komunikácie max 18 hod., 
 pohotovostný stav max. 180 hod.

 Model s prenosnou jednotkou a novou tech-
nológiou pre kostné vedenie zvuku - vhodné pre 
osoby s poruchou sluchu, ale aj pre prácu a pobyt v 
hlučnom prostredí. 
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Jaroslav Šollar

Panasonic KX-TG7200

Štýlový bezdrôtový telefón 

Základná charakteristika

 DECT
 Identifikácia volajúceho CLIP
 Služba SMS
 České menu
 GAP až 6

Mikrotelefón

 Zoznam prichádzajúcich hovorov 
 (dátum a čas) - posledných 50
 Telefónny zoznam (počet kontaktov) - 50
 Kopírovanie tel. zoznamu
 LCD - maticový, 3 riadok, 16 znakov
 Podsvietenie LCD displeja
 Dátum a čas (hodiny a minúty)
 Vypnutie mikrofónu (MUTE)
 Hlasitosť mikrotelefónu - 4 úrovne
 Automatický príjem hovoru
 Pamäť opakovanej voľby - posledných 10
 Interkom medzi mikrotelefónmi
 Presmerovanie prichádzajúceho hovoru
 Konferenčný hovor
 Vyzváňacie melódie - 10/5
 Hlasitý telefón
 Budík
 Max. dĺžka hovoru (Ni-MH, 700mA) 
 17 hodín
 Pohotovostný režim - 180 hodin
 Dĺžka napájania - 7 hodín

Základná jednotka

 Lokátor (vyhľadávanie mikrotelefónu)
 Inštalácia na stenu voliteľné 
 príslušenstvo
 

Rozmery a hmotnosť

 Mikrotelefón v mm (Š x H x V) 
 48 x 32 x 155
 Základňa v mm (Š x H x V) 
 122 x 137 x 54
 Mikrotelefón 130 g
 Základňa 210 g 
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Jaroslav Šollar

Panasonic KX-TG7301

Bezdrôtový telefón DECT/GAP 
s hlasitou komunikáciou 
a s funkciou CLIP, SMS

Funkcie

 DECT / GAP
 ľahko čitateľný LCD displej
 možnosť upevnenia na stenu
 jednoduché ovládanie prostredníctvom   
 menu
 tónová / pulzná voľba
 vypnutie mikrofónu
 vstup do hovoru
 režim zachovanie
 zablokovanie tlačidiel
 osvetlený displej a klávesnica
 kompatibilita so službami identifikácie 
 volajúcich CLIP
 SMS - prenos textových správ
 pamäť na SMS správy 47
 prenosná jednotka s možnosťou hlasitej 
 komunikácie
 telefónny zoznam s pamäťou pre 100 mien  
 a čísel
 kopírovanie údajov telefónneho zoznamu  
 medzi prenosnými jednotkami
 identifikácia volajúcich s pamäťou pre 50  
 staníc
 možnosť pripojenia 6-tich prenosných častí
 vzájomná komunikácia a prepájanie 
 hovorov medzi prenosnými časťami
 jednoduché ovládanie, navigačné tlačítko
 jazyk prístroja - slovenčina
 kapacita batérie: 17 hodín komunikácie,   
 150 hodín a pohotovostnom režime
 typ batérie - 2 x R03 / AAA / Ni-MH
 indikácia stavu batérií
 polyfónne vyzváňacie melódie
 indikácia dĺžky prebiehajúceho hovoru
 montáž na stenu

 

Technické údaje 

 DECT/GAP
 počet kanálov: 120 duplexných
 frekvenčný rozsah: 1,88 Ghz 
 až 1,9 Ghz
 odstup kanálov: 1 728 kHz
 výkon RF prenosu: 10mW (priemerný  
 výkon na kanál)
 možnosť voľby: pulzná a tónová
 napájanie: 220 - 240 V,50 Hz
 rozmery základne: 
 44 x 143 x107 mm / 140 g
 hmotnosť základne: 140 g
 rozmery prenosnej jednotky: 
 150 x 48 x 35 mm / 130 g
 hmotnosť prenosnej jednotky: 130 g

Voliteľné príslušenstvo

 KX-TGA731 - doplnková prenosná  
 jednotka
 KX-A272 - regeneračný zosilňovač  
 DECT
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Jaroslav Šollar

Panasonic KX-TG7302

Bezdrôtový telefón DECT/GAP 
s dvoma prenosnými jednotkami 
a nabíjačkou, hlasitou 
komunikáciou a s funkciou CLIP, 
SMS

Funkcie

 DECT / GAP
 ľahko čitateľný LCD displej
 možnosť upevnenia na stenu
 jednoduché ovládanie prostredníctvom   
 menu
 tónová / pulzná voľba
 vypnutie mikrofónu
 vstup do hovoru
 režim zachovanie
 zablokovanie tlačidiel
 osvetlený displej a klávesnica
 kompatibilita so službami identifikácie 
 volajúcich CLIP
 SMS - prenos textových správ
 pamäť na SMS správy 47
 prenosná jednotka s možnosťou hlasitej 
 komunikácie
 telefónny zoznam s pamäťou pre 100 mien  
 a čísel
 kopírovanie údajov telefónneho zoznamu  
 medzi prenosnými jednotkami
 identifikácia volajúcich s pamäťou pre 50  
 staníc
 možnosť pripojenia 6-tich prenosných častí
 vzájomná komunikácia a prepájanie 
 hovorov medzi prenosnými časťami
 jednoduché ovládanie, navigačné tlačítko
 jazyk prístroja - slovenčina
 kapacita batérie: 17 hodín komunikácie,   
 150 hodín a pohotovostnom režime
 typ batérie - 2 x R03 / AAA / Ni-MH
 indikácia stavu batérií
 polyfónne vyzváňacie melódie
 indikácia dĺžky prebiehajúceho hovoru
 montáž na stenu

 

Technické údaje 

 DECT/GAP
 počet kanálov: 120 duplexných
 frekvenčný rozsah: 1,88 Ghz 
 až 1,9 Ghz
 odstup kanálov: 1 728 kHz
 výkon RF prenosu: 10mW (priemerný  
 výkon na kanál)
 možnosť voľby: pulzná a tónová
 napájanie: 220 - 240 V,50 Hz
 rozmery základne: 
 44 x 143 x107 mm / 140 g
 hmotnosť základne: 140 g
 rozmery prenosnej jednotky: 
 150 x 48 x 35 mm / 130 g
 hmotnosť prenosnej jednotky: 130 g

Voliteľné príslušenstvo

 KX-TGA731 - doplnková prenosná  
 jednotka
 KX-A272 - regeneračný zosilňovač  
 DECT
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Jaroslav Šollar

Panasonic KX-TG7321

Bezdrôtový telefón DECT/GAP 
s hlasitou komunikáciou, 
záznamníkom, funkciou CLIP, SMS

Funkcie

 DECT / GAP
 ľahko čitateľný LCD displej
 možnosť upevnenia na stenu
 jednoduché ovládanie prostredníctvom   
 menu
 tónová / pulzná voľba
 vypnutie mikrofónu
 vstup do hovoru
 režim zachovanie
 zablokovanie tlačidiel
 osvetlený displej a klávesnica
 kompatibilita so službami identifikácie 
 volajúcich CLIP
 SMS - prenos textových správ
 pamäť na SMS správy 47
 prenosná jednotka s možnosťou hlasitej 
 komunikácie
 telefónny zoznam s pamäťou pre 100 mien  
 a čísel
 kopírovanie údajov telefónneho zoznamu  
 medzi prenosnými jednotkami
 identifikácia volajúcich s pamäťou pre 50  
 staníc
 možnosť pripojenia 6-tich prenosných častí
 vzájomná komunikácia a prepájanie 
 hovorov medzi prenosnými časťami
 jednoduché ovládanie, navigačné tlačítko
 jazyk prístroja - slovenčina
 kapacita batérie: 17 hodín komunikácie,   
 150 hodín a pohotovostnom režime
 typ batérie - 2 x R03 / AAA / Ni-MH
 indikácia stavu batérií
 polyfónne vyzváňacie melódie
 indikácia dĺžky prebiehajúceho hovoru
 montáž na stenu
 digitálny záznamník cca 17 min
 vypočutie odkazov na základni alebo 
 prenosnej jednotke
 ovládanie záznamníka na diaľku

 

Technické údaje 

 DECT/GAP
 počet kanálov: 120 duplexných
 frekvenčný rozsah: 1,88 Ghz 
 až 1,9 Ghz
 odstup kanálov: 1 728 kHz
 výkon RF prenosu: 10mW (priemerný  
 výkon na kanál)
 možnosť voľby: pulzná a tónová
 napájanie: 220 - 240 V,50 Hz
 rozmery základne / hmotnosť: 
 44 x 143 x107 mm / 170 g
 rozmery prenosnej jednotky / 
 hmotnosť: 150 x 48 x 35 mm / 130 g

Voliteľné príslušenstvo

 KX-TGA731 - doplnková prenosná  
 jednotka
 KX-A272 - regeneračný zosilňovač  
 DECT
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Jaroslav Šollar

Panasonic KX-TG7331

Základná charakteristika

 Digitálny bezdrôtový telefón DECT 
 s klávesnicou a hlasitým telefónom 
 na základni, 
 segmentový displej, 
 CLIP, 
 SMS, 
 GAP, 
 zoznam posledných 50 prijatých/
 zmeškaných hovorov, 
 podsvietenie klavesnice a displeja, 
 LED indikácia zvonenia, 
 hlasitý telefón, 
 telefónny zoznam na 100 mien, 
 polyfonické zvonenie, 
 budík, 
 obmedzenie volania, 
 zámok klávesnice, 
 montáž na stenu, 
 slovenské menu, 
 farba titánovo čierna
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Jaroslav Šollar

Panasonic KX-TG7341

Bezdrôtový telefón DECT/GAP 
so záznamníkom cca 20 minút, 
klávesnicou a hlasitým telefónom 
na základni, funkciou CLIP, SMS 

Funkcie

 ľahko čitateľný LCD displej
 jednoduché ovládanie prostredníctvom   
 menu
 osvetlený displej a klávesnica prenosnej  
 jednotky
 klávesnica na základni
 vypnutie mikrofónu
 vstup do hovoru
 režim zachovania súkromia
 zablokovanie tlačidiel 
 digitálny záznamník cca 20 min
 vypočutie odkazov na základni alebo 
 prenosnej jednotke
 ovládanie záznamníka na diaľku
 kompatibilita so službami identifikácie 
 volajúcich CLIP
 SMS - prenos textových správ
 pamäť na SMS správy 47
 prenosná jednotka a základňa s možnosťou  
 hlasitej komunikácie
 telefónny zoznam s pamäťou pre 100 mien  
 a čísel
 pamäť opakovanej voľby 10 čísel
 identifikácia volajúcich s pamäťou pre 50  
 staníc
 rýchla voľba zo základne tlačítka 0 - 9
 hlasitá komunikácia
 kopírovanie údajov telefónneho zoznamu  
 medzi prenosnými jednotkami
 možnosť pripojenia 6-tích prenosných častí
 konferenčné hovory
 vzájomná komunikácia a prepájanie 
 hovorov medzi prenosnými časťami 
 a základňou
 jednoduché ovládanie, navigačné tlačítko
 jazyk prístroja - slovenčina
 typ batérie - 2 x R03 / AAA / Ni-MH
 kapacita batérie: 17 hodín komunikácie,   
 150 hodín a pohotovostnom režime, doba  
 nabíjania: 7 hodín
 indikácia stavu batérií
 indikácia dĺžky prebiehajúceho hovoru
 montáž na stenu

Technické údaje  

 DECT/GAP
 počet kanálov: 120 duplexných
 frekvenčný rozsah: 1,88 Ghz 
 až 1,9 Ghz
 odstup kanálov: 1 728 kHz
 výkon RF prenosu: 10mW
 možnosť voľby: pulzná a tónová
 napájanie: 220 - 240 V,50 Hz
 rozmery základne / hmotnosť: 
 64 x 149 x128 mm / 270 g
 rozmery prenosnej jednotky / 
 hmotnosť: 150 x 48 x 35 mm / 130 g
 

Voliteľné príslušenstvo

 KX-TGA731FX doplnková prenosná  
 jednotka
 KX-A272 regeneračný zosilňovač  
 DECT
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Jaroslav Šollar

Panasonic KX-TG8011

Bezdrôtový telefón DECT/GAP 
s hlasitou komunikáciou, 
farebným displejom, funkciami 
CLIP a SMS

Funkcie

 DECT / GAP
 veľký ľahko čitateľný farebný displej a menu  
 s ikonami
 nastavenie dátumu a času, alarm, 
 nočný režim
 osvetlená klávesnica a displej prenosnej  
 jednotky
 užitočné funkcie počas volania:
 vypnutie mikrofónu
 systém úpravy hlasu na prenosnej jednotke
 vstup do hovoru
 režim zachovania súkromia
 zablokovanie tlačidiel
 kompatibilita so službami SMS
 pamäť na 47 SMS správ
 kompatibilita so službami identifikácie 
 volajúcich CLIP
 identifikácia volajúcich s pamäťou pre 50  
 staníc
 telefónny zoznam pre 200 údajov (meno a  
 tel.číslo)
 rýchla voľba tlačidla 1 až 9
 kategorizácia telefónneho zoznamu 
 (priatelia, rodina atď.)
 možnosť pripojenia 6-tich prenosných častí
 interná komunikácia medzi prenosnými 
 jednotkami
 kopírovanie údajov telefónneho zoznamu
 nastavenie zvonenia hlasitosť, typ 
 zvonenia, nočný režim - vypnutie zvonenia  
 počas noci
 vzájomná komunikácia a prepájanie 
 hovorov medzi prenosnými časťami
 konferenčné hovory
 jednoduché ovládanie, navigačné tlačítko
 systém hlasitej komunikácie HANDS-FREE
 jazyk prístroja - slovenčina
 typ batérie - 2 x R03 / AAA / Ni-MH
 dĺžka prevádzky batérii: telefonický hovor  
 14 hod., pohotovostný režim 240 hod.
 indikácia stavu batérií
 indikácia dĺžky prebiehajúceho hovoru

 automatická opakovaná voľba
 ALARM - načasované upovedomenie
 PAUZA - zadávanie čísiel do pamäte
 FLASH - možnosť pripojenia k PBX
 REDIAL - opakovaná voľba 
 posledného volaného čísla / 10 čísiel /
 montáž na stenu

Technické údaje

 DECT/GAP
 počet kanálov: 120 duplexných
 frekvenčný rozsah: 1,88 Ghz 
 až 1,9 Ghz
 odstup kanálov: 1 728 kHz
 výkon RF prenosu: 10mW
 možnosť voľby: pulzná a tónová
 napájanie: 220 - 240 V,50 Hz
 rozmery základne: 
 44 x 143 x 107 mm
 hmotnosť základne: 140 g
 rozmery prenosnej jednotky: 
 155 x 48 x 34 mm / 120 g
 hmotnosť prenosnej jednotky: 130 g
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Jaroslav Šollar

Panasonic KX-TG8012

Bezdrôtový telefón DECT/GAP a 
prídavné slúchadlo s hlasitou 
komunikáciou, farebným 
displejom, funkciami CLIP a SMS

Funkcie

 DECT / GAP
 veľký ľahko čitateľný farebný displej a menu  
 s ikonami
 nastavenie dátumu a času, alarm, 
 nočný režim
 osvetlená klávesnica a displej prenosnej  
 jednotky
 užitočné funkcie počas volania:
 vypnutie mikrofónu
 systém úpravy hlasu na prenosnej jednotke
 vstup do hovoru
 režim zachovania súkromia
 zablokovanie tlačidiel
 kompatibilita so službami SMS
 pamäť na 47 SMS správ
 kompatibilita so službami identifikácie 
 volajúcich CLIP
 identifikácia volajúcich s pamäťou pre 50  
 staníc
 telefónny zoznam pre 200 údajov (meno a  
 tel.číslo)
 rýchla voľba tlačidla 1 až 9
 kategorizácia telefónneho zoznamu 
 (priatelia, rodina atď.)
 možnosť pripojenia 6-tich prenosných častí
 interná komunikácia medzi prenosnými 
 jednotkami
 kopírovanie údajov telefónneho zoznamu
 nastavenie zvonenia hlasitosť, typ 
 zvonenia, nočný režim - vypnutie zvonenia  
 počas noci
 vzájomná komunikácia a prepájanie 
 hovorov medzi prenosnými časťami
 konferenčné hovory
 jednoduché ovládanie, navigačné tlačítko
 systém hlasitej komunikácie HANDS-FREE
 jazyk prístroja - slovenčina
 typ batérie - 2 x R03 / AAA / Ni-MH
 dĺžka prevádzky batérii: telefonický hovor  
 14 hod., pohotovostný režim 240 hod.
 indikácia stavu batérií
 indikácia dĺžky prebiehajúceho hovoru

 automatická opakovaná voľba
 ALARM - načasované upovedomenie
 PAUZA - zadávanie čísiel do pamäte
 FLASH - možnosť pripojenia k PBX
 REDIAL - opakovaná voľba 
 posledného volaného čísla / 10 čísiel /
 montáž na stenu

Technické údaje

 DECT/GAP
 počet kanálov: 120 duplexných
 frekvenčný rozsah: 1,88 Ghz 
 až 1,9 Ghz
 odstup kanálov: 1 728 kHz
 výkon RF prenosu: 10mW
 možnosť voľby: pulzná a tónová
 napájanie: 220 - 240 V,50 Hz
 rozmery základne: 
 44 x 143 x 107 mm
 hmotnosť základne: 140 g
 rozmery prenosnej jednotky: 
 155 x 48 x 34 mm / 120 g
 hmotnosť prenosnej jednotky: 130 g
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Jaroslav Šollar

Panasonic KX-TG8021

Komfortný bezdrôtový telefón 
DECT/GAP s hlasitou 
komunikáciou, farebným 
displejom, funkciami CLIP, SMS 
a záznamníkom cca 20 minút

Funkcie

 DECT / GAP
 veľký ľahko čitateľný farebný displej a menu  
 s ikonami
 nastavenie dátumu a času, alarm, 
 nočný režim
 osvetlená klávesnica a displej prenosnej  
 jednotky
 užitočné funkcie počas volania:
 vypnutie mikrofónu
 systém úpravy hlasu na prenosnej jednotke
 vstup do hovoru
 režim zachovania súkromia
 zablokovanie tlačidiel
 kompatibilita so službami SMS
 pamäť na 47 SMS správ
 kompatibilita so službami identifikácie 
 volajúcich CLIP
 identifikácia volajúcich s pamäťou pre 50  
 staníc
 telefónny zoznam pre 200 údajov (meno a  
 tel.číslo)
 rýchla voľba tlačidla 1 až 9
 kategorizácia telefónneho zoznamu 
 (priatelia, rodina atď.)
 možnosť pripojenia 6-tich prenosných častí
 interná komunikácia medzi prenosnými 
 jednotkami
 kopírovanie údajov telefónneho zoznamu
 nastavenie zvonenia hlasitosť, typ 
 zvonenia, nočný režim - vypnutie zvonenia  
 počas noci
 vzájomná komunikácia a prepájanie 
 hovorov medzi prenosnými časťami
 konferenčné hovory
 jednoduché ovládanie, navigačné tlačítko
 systém hlasitej komunikácie HANDS-FREE
 jazyk prístroja - slovenčina
 typ batérie - 2 x R03 / AAA / Ni-MH
 dĺžka prevádzky batérii: telefonický hovor  
 14 hod., pohotovostný režim 240 hod.
 indikácia stavu batérií
 indikácia dĺžky prebiehajúceho hovoru
 záznamník odkazov, kapacita pamäte   
 cca 20 minút

 možnosť prehrávania odkazov na 
 základni alebo prenosnej jednotke
 ovládanie záznamníka na diaľku
 nastavenie dĺžky odkazu
 automatická opakovaná voľba
 ALARM - načasované upovedomenie
 PAUZA - zadávanie čísiel do pamäte
 FLASH - možnosť pripojenia k PBX
 REDIAL - opakovaná voľba 
 posledného volaného čísla / 10 čísiel /
 montáž na stenu

Technické údaje

 DECT/GAP
 počet kanálov: 120 duplexných
 frekvenčný rozsah: 1,88 Ghz 
 až 1,9 Ghz
 odstup kanálov: 1 728 kHz
 výkon RF prenosu: 10mW
 možnosť voľby: pulzná a tónová
 napájanie: 220 - 240 V,50 Hz
 rozmery základne: 
 44 x 143 x 107 mm
 hmotnosť základne: 140 g
 rozmery prenosnej jednotky: 
 155 x 48 x 34 mm / 120 g
 hmotnosť prenosnej jednotky: 130 g
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Jaroslav Šollar

Panasonic KX-TG8070

Základná charakteristika

 Bezdrôtový telefón DECT/GAP 1900MHz,  
 CLIP, 
 5 slúchadiel / základňa (voliteľné), 
 200 pamätí, 
 farebný grafický displej, 
 podsvietená klávesnica, 
 SMS kompatibilita, 
 hlasité telefonovanie, 
 strieborné alebo tmavé prevedenie 
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Jaroslav Šollar

Panasonic KX-TG8072

Základná charakteristika 

 DECT
 Identifikácia volajúceho CLIP
 Služba SMS
 České menu
 GAP až 5
 Viac základní až 4
 Počet liniek 1

Mikrotelefón

 Zoznam prichádzajúcich hovorov (dátum a  
 čas) - posledných 30
 Telefónny zoznam (počet kontaktov) - 200
 LCD - farebný, grafický
 Podsvietenie LCD displeja
 Dátum a čas (hodiny a minúty)
 Podsvietenie klávesnice
 Blokovanie klávesnice (tlačidiel) - zámok
 Vypnutie mikrofónu (MUTE)
 Hlasitos ť mikrotelefónu - 5 úrovní
 Pamäť opakovanej voľby - posledných 10
 Interkom medzi mikrotelefónmi
 Presmerovanie prichádzajúceho hovoru
 Konferenčný hovor
 Vyzváňacie melódie - 10/5
 Hlasitý telefón
 Konektor náhlavnej súpravy
 Max. dĺžka hovoru (Ni-MH, 700mA) - 
 10 hodín
 Pohotovostný režim - 100 hodin
 Dĺžka napájania - 8 hodín

Základná jednotka

 Lokátor (vyhľadávanie mikrotelefónu)
 Inštalácia na stenu voliteľné príslušenstvo

Rozmery a hmotnosť

 Mikrotelefón v mm (Š x H x V) 
 49 x 32 x 145
 Základňa v mm (Š x H x V) 
 139 x 120 x 53
 Mikrotelefón 130 g
 Základňa 210 g
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Jaroslav Šollar

Panasonic KX-TG8090

Štýlový bezdrôtový telefón 
modernej konštrukcie a designu 
s digitálnym záznamníkom. Vďaka 
kompatibilite so službou 
Identifikácie volajúceho je 
prichádzajúci hovor hlásený 
zobrazením telefónneho čísla 
volajúceho. K ďalším funkciám 
patrí tiež farebný grafický LCD 
displej, podsvietená klávesnica, 
hlasitý telefón, možnosť použiť 
viac mikrotelefonónov a textové 
správy SMS. 

Základná charakteristika

 Farebný grafický displej
 Identifikácia volajúceho CLIP
 Telefónny zoznam na 200 kontaktov
 Digitálny záznamník 15 minút
 SMS
 České menu
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Jaroslav Šollar

Panasonic KX-TG8100

Základná charakteristika

 Digitálny záznamník odkazov 
 so záznamovou kapacitou v rozsahu 
 12 min.
 Posielanie a príjem SMS správ
 Telefónny zoznam (počet zadaní) 200
 Identifikácia volajúceho
 1,4-palcový farebný bodový LCD displej
 Osvetlený číselník a displej prenosnej 
 jednotky
 LED kontrolka vyzváňania na prenosnej   
 jednotke
 Hlasitá komunikácia HANDS-FREE
 Kopírovanie údajov telefónneho zoznamu
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Jaroslav Šollar

Panasonic KX-TG8120

Bezšnúrový telefón digitálny 
záznamník odkazov s kapacitou 
40 minút záznamu

Základná charakteristika

 digitálny záznamník odkazov s kapacitou  
 40 minút záznamu
 identifikácia volajúcich s pamäťou pre 50  
 mien a čísel staníc
 veľký zreteľný farebný displej
 osvetlený číselník a displej na prenosnej  
 jednotke
 LED kontrolka vyzváňania na prenosnej   
 jednotke
 Hlasitá komunikácia HANDS-FREE
 Jednoduché ovládanie (navigačný ovládač,  
 sprievodné menu)
 Telefónny zoznam pre 200 mien 
 a telefónnych čísel
 Polyfónne vyzváňacie melódie/tóny
 Viacpočetná zostava – až 6 prenosných   
 jednotiek
 SMS kompatibila
 Nabíjateľná Ni-MH batéria 
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Jaroslav Šollar

Panasonic KX-TG8200

Štýlový bezdrôtový telefón 
modernej konštrukcie a designu 

Základná charakteristika

 Farebný grafický 1,5" LCD displej
 Identifikácia volajúceho CLIP
 Telefónny zoznam na 200 kontaktov
 České menu

Popis výrobku:

 Štýlový bezdrôtový telefón modernej kon-
štrukcie a designu. Vďaka kompatibilite so službou 
Identifikácie volajúceho je prichádzajúci hovor hlá-
sený zobrazením telefónneho čísla volajúceho. K 
ďalším funkciám patrí tiež farebný grafický LCD dis-
plej, podsvietená klávesnica, hlasitý telefón, mož-
nosť použiť viac mikrotelefonónov a textové správy 
SMS.

Všeobecné údaje:

 DECT
 Identifikácia volajúceho CLIP
 Služba SMS
 České menu
 GAP - až 6
 Viac základní až 4
 Vylepšenie zvuku (Voice Enhancer)
 Počet liniek - 1

Mikrotelefón:

 Zoznam prichádzajúcich 50 posledných 
 hovorov (dátum a čas)
 Tel. zoznam 200 kontaktov
 Kopírovanie tel. zoznamu
 Skupiny volajúcich - 9
 Voľba zvonenia pre skupiny
 LCD farebný, grafický
 Podsvietenie LCD displeja
 Dátum a čas (hodiny a minúty)
 Podsvietenie klávesnice
 Blokovanie klávesnice (tlačidiel) - zámok
 Vypnutie mikrofónu (MUTE)

 Hlasitosť mikrotelefónu (6 úrovní)
 Obmedzenie volania
 Rýchla voľba (počet čísiel) - 9
 Pamäť opakovanej voľby - posledných 10
 Interkom medzi mikrotelefónmi
 Presmerovanie prichádzajúceho hovoru
 Konferenčný hovor
 Vyzváňacie melódie - 6/14
 Hlasitý telefón
 Nočný režim
 Budík
 Konektor náhlavnej súpravy
 Max. dĺžka hovoru (Ni-MH, 700 mA) - 
 12 hodín
 Pohotovostný režim (Ni-MH, 700 mA) - 
 150 hodín
 Dĺžka napájania - 7 hodín
 Lokátor (vyhľadávanie mikrotelefónu)

Rozmer a hmotnosť

 Mikrotelefón (šxhxv) [mm] - 47 x 32 x 143
 Základňa (šxhxv) [mm] - 116 x 113 x 44
 Mikrotelefón [g] - 120
 Základňa [g] - 190
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Jaroslav Šollar

Panasonic KX-TG8202

Sada dvoch telefónov s farebným 
grafickým 1,5" LCD displejom 

Základná charakteristika

 Farebný grafický 1,5" LCD displej
 Identifikácia volajúceho CLIP
 Telefónny zoznam na 200 kontaktov
 České menu

Popis výrobku:

 Štýlový bezdrôtový telefón modernej kon-
štrukcie a designu. Vďaka kompatibilite so službou 
Identifikácie volajúceho je prichádzajúci hovor hlá-
sený zobrazením telefónneho čísla volajúceho. K 
ďalším funkciám patrí tiež farebný grafický LCD dis-
plej, podsvietená klávesnica, hlasitý telefón, mož-
nosť použiť viac mikrotelefonónov a textové správy 
SMS.

Všeobecné údaje:

 DECT
 Identifikácia volajúceho CLIP
 Služba SMS
 České menu
 GAP - až 6
 Viac základní až 4
 Vylepšenie zvuku (Voice Enhancer)
 Počet liniek - 1

Mikrotelefón:

 Zoznam prichádzajúcich 50 posledných 
 hovorov (dátum a čas)
 Tel. zoznam 200 kontaktov
 Kopírovanie tel. zoznamu
 Skupiny volajúcich - 9
 Voľba zvonenia pre skupiny
 LCD farebný, grafický
 Podsvietenie LCD displeja
 Dátum a čas (hodiny a minúty)
 Podsvietenie klávesnice
 Blokovanie klávesnice (tlačidiel) - zámok
 Vypnutie mikrofónu (MUTE)

 Hlasitosť mikrotelefónu (6 úrovní)
 Obmedzenie volania
 Rýchla voľba (počet čísiel) - 9
 Pamäť opakovanej voľby - posledných 10
 Interkom medzi mikrotelefónmi
 Presmerovanie prichádzajúceho hovoru
 Konferenčný hovor
 Vyzváňacie melódie - 6/14
 Hlasitý telefón
 Nočný režim
 Budík
 Konektor náhlavnej súpravy
 Max. dĺžka hovoru (Ni-MH, 700 mA) - 
 12 hodín
 Pohotovostný režim (Ni-MH, 700 mA) - 
 150 hodín
 Dĺžka napájania - 7 hodín
 Lokátor (vyhľadávanie mikrotelefónu)

Rozmer a hmotnosť

 Mikrotelefón (šxhxv) [mm] - 47 x 32 x 143
 Základňa (šxhxv) [mm] - 116 x 113 x 44
 Mikrotelefón [g] - 120
 Základňa [g] - 190
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Jaroslav Šollar

Panasonic KX-TG8220

Štýlový bezdrôtový telefón 
modernej konštrukcie a designu 
s digitálnym záznamníkom

Základná charakteristika 

 Štýlový bezdrôtový telefón modernej kon-
štrukcie a designu s digitálnym záznamníkom. 
Vďaka kompatibilite so službou Identifikácie volajú-
ceho je prichádzajúci hovor hlásený zobrazením te-
lefónneho čísla volajúceho. K ďalším funkciám patrí 
tiež farebný grafický LCD displej, podsvietená klá-
vesnica, hlasitý telefón, možnosť použiť viac mikro-
telefonónov a textové správy SMS.

 Farebný grafický 1,5" LCD displej
 Identifikácia volajúceho CLIP
 Telefónny zoznam na 200 kontaktov
 Digitálny záznamník 40 min.
 České menu
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Jaroslav Šollar

Panasonic KX-TG8280

Dvojlinkový bezdrôtový telefón 
DECT/GAP s hlasitou 
komunikáciou s farebným 
displejom, záznamníkom cca 
40min a s funkciami CLIP

Funkcie

 DECT / GAP
 farebný, ľahko čitateľný grafický displej so  
 4000 farbami, menu s ikonami
 prevádzka s 2 linkami
 konferenčné spojenie s 2 vonkajšími 
 stanicami
 osvetlená klávesnica prenosnej jednotky
 digitálny záznamník (40 min )
 kompatibilita so službami identifikácie 
 volajúcich CLIP
 telefónny zoznam pre 200 údajov (meno a  
 tel.číslo) 
 kategorizácia telefónneho zoznamu 
 (priatelia, rodina atď.)
 prehľad údajov o volajúcich - posledných  
 50 údajov
 možnosť pripojenia 6-tich prenosných častí
 kopírovanie záznamov telefónneho 
 zoznamu do iných prenosných jednotiek
 vzájomná komunikácia a prepájanie 
 hovorov medzi prenosnými časťami
 jednoduché ovládanie, navigačné tlačítko
 dva prístupy k hlasitej komunikácii 
 na základni aj na prenosnej jednotke
 jazyk prístroja - slovenčina
 typ batérie - 2 x R03 / AAA / Ni-MH /
 indikácia stavu batérií
 kapacita batérie: 12 hodín komunikácie,   
 150 hodín v pohotovostnom režime
 menu v slovenskom jazyku
 polyfónne vyzváňacie melódie
 indikácia dĺžky prebiehajúceho hovoru
 automatická opakovaná voľba
 spona na opasok a konektor pre náhlavnú  
 súpravu je súčasťou výbavy
 ALARM - načasované upovedomenie
 PAUZA - zadávanie čísiel do pamäte
 FLASH - možnosť pripojenia k PBX
 REDIAL - opakovaná voľba posledného 
 volaného čísla

 

Technické údaje  

 DECT/GAP
 počet kanálov: 120 duplexných
 frekvenčný rozsah: 1,88 Ghz 
 až 1,9 Ghz
 odstup kanálov: 1 728 kHz
 výkon RF prenosu: 250mW
 možnosť voľby: pulzná a tónová
 napájanie: 220 - 240 V,50 Hz
 rozmery základne / hmotnosť: 
 55 x 220 x 140 mm / 440 g
 rozmery prenosnej jednotky / 
 hmotnosť: 155 x 48 x 34 mm / 140 g
 

Voliteľné príslušenstvo

 KX-TGA828 - doplnková prenosná  
 jednotka
 PQZMGT1500 - adaptér nástenného  
 upevnenia
 KX-TCA94EX - náhlavná súprava
 KX-TCA89EX - náhlavná súprava
 KX-A272 - regeneračný zosilňovač  
 DECT
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Jaroslav Šollar

Panasonic KX-TG8301

Štýlový bezdrôtový telefón 
modernej konštrukcie a designu 
s 1,5" farebným grafickým 
displejom

Základná charakteristika

 Farebný grafický 1,5" LCD displej
 Identifikácia volajúceho CLIP
 Telefónny zoznam na 200 kontaktov
 České menu

Popis výrobku

 Štýlový bezdrôtový telefón modernej kon-
štrukcie a designu s 1,5" farebným grafickým dis-
plejom. Vďaka kompatibilite so službou Identifikácia 
volajúceho je prichádzajúci hovor hlásený zobraze-
ním telefónneho čísla volajúceho. K funkciám patrí 
tiež farebný grafický LCD displej, podsvietenie klá-
vesnice, hlasitý telefón, možnosť použiť viacero mi-
krotelefónov a textové správy SMS.

Všeobecné údaje

 DECT
 Identifikácia volajúceho CLIP
 Služba SMS
 Slovenské menu
 GAP - až 6
 Viac základní až 4
 Vylepšenie zvuku (Voice Enhancer)
 Počet liniek - 1

Mikrotelefón

 Zoznam prichádzajúcich 50 posledných 
 hovorov (dátum a čas)
 Tel. zoznam 200 kontaktov
 Kopírovanie tel. zoznamu
 Skupiny volajúcich - 9
 Voľba zvonenia pre skupiny
 LCD farebný, grafický
 Podsvietenie LCD displeja
 Dátum a čas (hodiny a minúty)
 Podsvietenie klávesnice

 Blokovanie klávesnice (tlačidiel) - zámok
 Vypnutie mikrofónu (MUTE)
 Hlasitosť mikrotelefónu (6 úrovní)
 Obmedzenie volania
 Rýchla voľba (počet čísiel) - 9
 Pamäť opakovanej voľby - posledných 10
 Interkom medzi mikrotelefónmi
 Presmerovanie prichádzajúceho hovoru
 Konferenčný hovor
 Vyzváňacie melódie - 6/14
 Hlasitý telefón
 Nočný režim
 Budík
 Konektor náhlavnej súpravy
 Max. dĺžka hovoru (Ni-MH, 700 mA) - 
 15 hodín
 Pohotovostný režim (Ni-MH, 700 mA) - 
 250 hodín
 Dĺžka napájania - 7 hodín
 Lokátor (vyhľadávanie mikrotelefónu)

Rozmer a hmotnosť

 Mikrotelefón (šxhxv) [mm] - 48 x 34 x 149
 Základňa (šxhxv) [mm] - 99 x 155 x 48
 Mikrotelefón [g] - 120
 Základňa [g] - 160
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Jaroslav Šollar

Panasonic KX-TG8302

Štýlový bezdrôtový telefón 
modernej konštrukcie a designu 
s prídavným sluchadlom s 1,5" 
farebným grafickým displejom

Základná charakteristika

 Farebný grafický 1,5" LCD displej
 Identifikácia volajúceho CLIP
 Telefónny zoznam na 200 kontaktov
 České menu

Popis výrobku

 Štýlový bezdrôtový telefón modernej kon-
štrukcie a designu s 1,5" farebným grafickým dis-
plejom. Vďaka kompatibilite so službou Identifikácia 
volajúceho je prichádzajúci hovor hlásený zobraze-
ním telefónneho čísla volajúceho. K funkciám patrí 
tiež farebný grafický LCD displej, podsvietenie klá-
vesnice, hlasitý telefón, možnosť použiť viacero mi-
krotelefónov a textové správy SMS.

Všeobecné údaje

 DECT
 Identifikácia volajúceho CLIP
 Služba SMS
 Slovenské menu
 GAP - až 6
 Viac základní až 4
 Vylepšenie zvuku (Voice Enhancer)
 Počet liniek - 1

Mikrotelefón

 Zoznam prichádzajúcich 50 posledných 
 hovorov (dátum a čas)
 Tel. zoznam 200 kontaktov
 Kopírovanie tel. zoznamu
 Skupiny volajúcich - 9
 Voľba zvonenia pre skupiny
 LCD farebný, grafický
 Podsvietenie LCD displeja
 Dátum a čas (hodiny a minúty)
 Podsvietenie klávesnice

 Blokovanie klávesnice (tlačidiel) - zámok
 Vypnutie mikrofónu (MUTE)
 Hlasitosť mikrotelefónu (6 úrovní)
 Obmedzenie volania
 Rýchla voľba (počet čísiel) - 9
 Pamäť opakovanej voľby - posledných 10
 Interkom medzi mikrotelefónmi
 Presmerovanie prichádzajúceho hovoru
 Konferenčný hovor
 Vyzváňacie melódie - 6/14
 Hlasitý telefón
 Nočný režim
 Budík
 Konektor náhlavnej súpravy
 Max. dĺžka hovoru (Ni-MH, 700 mA) - 
 15 hodín
 Pohotovostný režim (Ni-MH, 700 mA) - 
 250 hodín
 Dĺžka napájania - 7 hodín
 Lokátor (vyhľadávanie mikrotelefónu)

Rozmer a hmotnosť

 Mikrotelefón (šxhxv) [mm] - 48 x 34 x 149
 Základňa (šxhxv) [mm] - 99 x 155 x 48
 Mikrotelefón [g] - 120
 Základňa [g] - 160
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Jaroslav Šollar

Panasonic KX-TG8321

Bezdrôtový telefón DECT/GAP so 
záznamníkom 40 minút, hlasitou 
komunikáciou, farebným 
displejom, funkciami CLIP a SMS

Funkcie

 DECT / GAP
 veľký, ľahko čitateľný farebný displej
 nastavenie dátumu a času, alarm, 
 nočný režim
 osvetlení displej a klávesnica
 vypnutie mikrofónu
 systém úpravy hlasu na prenosnej jednotke
 nahrávanie telefonických rozhovorov
 vstup do hovoru
 režim zachovania súkromia
 zablokovanie tlačidiel 
 kompatibilita so službami SMS
 pamäť na 47 SMS správ
 kompatibilita so službami identifikácie 
 volajúcich CLIP
 identifikácia volajúcich s pamäťou pre 50  
 staníc
 telefónny zoznam pre 200 údajov (meno a  
 tel.číslo)
 rýchla voľba tlačidla 1 až 9
 kategorizácia telefónneho zoznamu 
 (priatelia, rodina atď.)
 možnosť pripojenia 6-tich prenosných častí
 interná komunikácia medzi prenosnými 
 jednotkami
 kopírovanie údajov telefónneho zoznamu
 nastavenie zvonenia hlasitosť, typ 
 zvonenia, nočný režim
 vzájomná komunikácia a prepájanie 
 hovorov medzi prenosnými časťami
 konferenčné hovory
 jednoduché ovládanie, navigačné tlačítko
 systém hlasitej komunikácie HANDS-FREE
 jazyk prístroja - slovenčina
 typ batérie - 2 x R03 / AAA / Ni-MH
 indikácia stavu batérií
 polyfónne vyzváňacie melódie
 indikácia dĺžky prebiehajúceho hovoru
 automatická opakovaná voľba
 ALARM - načasované upovedomenie
 PAUZA - zadávanie čísiel do pamäte
 FLASH - možnosť pripojenia k PBX

 REDIAL - opakovaná voľba posledného vola 
 ného čísla / 10 čísiel /
 záznamník odkazov, kapacita pamäte 
 40 minút
 možnosť prehrania odkazov na základni 
 alebo prenosnej jednotke
 ovládanie záznamníka na diaľku
 nastavenie dĺžky odkazu
 

Technické údaje

 DECT/GAP
 počet kanálov: 120 duplexných
 frekvenčný rozsah: 1,88 Ghz až 1,9 Ghz
 odstup kanálov: 1 728 kHz
 výkon RF prenosu: 250mW
 možnosť voľby: pulzná a tónová
 napájanie: 220 - 240 V,50 Hz
 rozmery základne: 48 x 99 x 155 mm
 hmotnosť základne: 170 g
 rozmery prenosnej jednotky: 
 149 x 48 x 34 mm / 120 g
 hmotnosť prenosnej jednotky: 120 g
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Jaroslav Šollar

Panasonic KX-TG9120

Bezdrôtový DECT telefón 
so záznamníkom

Základná charakteristika

 Digitálny digitálny bezdrôtový telefón 
 s farebným plne grafickým displejom
 digitálny záznamník cca. 40 minút
 CLIP, SMS, GAP
 podsvietenie klávesnice a displeja
 telefónny zoznam pre 200 mien
 rýchla volba
 budík
 obmedzenie volaní
 zámok klávesnice
 slovenské menu
 farba strieborná
 zoznam posledných 50 prijatých/
 zmeškaných hovorov
 LED indikácia zvonenia
 hlasitý telefón
 polyfonické zvonenie
 konektor pre náhlavnú súpravu
 možnosť nahrávania vlastného vyzváňania  
 cez dodávaný audiokábel
 nočný režim
 možnosť pripojenia baby monitoru a Skype  
 adapteru
 možnosť prepojenia s videovrátnikom 
 VL-G201CE
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Panasonic KX-TCD230

Všeobecné údaje

 DECT/GAP
 Odosielanie a prijímanie SMS
 Viacpočetné prenosné jednotky max. 6
 Viacpočetné základne max. 4
 Zlepšenie zrozumiteľnosti reči

Bezšnúrová prenosná jednotka

 Navigačný krížový ovládač
 Osvetlený číselník
 hlasitý odposluch
 Pamäť opakovanej voľby (posledných 10)
 Automatická opakovaná voľba
 Identifikácia volajúcich (50 záznamov)
 Diskrétne vyzváňanie
 Telefónny zoznam (200 záznamov)
 Kopírovanie údajov telefónneho záznamu
 Rýchla voľba (počet zadaní 9)
 Vyzváňacie melódie 10, tóny 5
 Podsvietený LCD displej bodový 
 trojriadkový, 16 znakov
 Kopírovanie údajov telefónneho záznamu
 Dátum a čas (hodiny/minúty)
 Alarm - upovedomenie
 Obmedzenie voľby
 Konferenčné spojenie
 Blokovanie tlačidiel
 Príjem volania ľubovoľvým tlačidlom
 Nočný režim
 Spôsob zadávania textu SMS správ 
 LetterWise®
 Dĺžka nabíjania 7 hodín
 Dĺžka pohotovostného stavu 170 hodín 
 (Ni-MH, 700 mA)
 Dĺžka komunikácie 20 hodín 
 (Ni-MH, 700 mA)
 6 úrovní hlasitosťi vyzváňania + vyp.
 4 úrovne hlasitosti slúchadla
 Voliteľná doplnková prenosná jednotka 
 KX-TCA121

Základňa

 klávesnica
 hlasitý odposluch
 6 vyzváňacích tónov
 opakovaná voľba (posledné číslo)
 lokátor alebo prezváňanie 
 (prezváňanie/interkom)
 upevnenie na stenu

Rozmer a hmotnosť

 Základná jednotka 183x122x86 
 (šxhxv) [mm]
 Prenosná jednotka 48x32x148 
 (šxhxv) [mm]
 Prenosná jednotka 130 [g]



+421 911 883 965
+421 911 956 269

033 / 73 308 32
jsollar@jartelsro.sk

Jaroslav Šollar

Panasonic KX-TCD545

DECT digitálny bezdrôtový telefón

Základná charakteristika

 DECT/GAP
 Možnosť pripojenia max. 6 prenosných 
 jednotiek
 Možnosť prihlásenia prenosnej jednotky až  
 ku štyrom základniam
 Osvetlená klávesnica
 Podsvietenie LCD displeja
 Konektor pre náhlavnú súpravu
 Možnosť posielania a prijímania textových  
 správ  
 Identifikácia volajúceho 
 Pamäť posledných 10 volaných čísel
 Telefónny zoznam – 200 čísel
 Vyhľadávanie hlasom v telefónnom 
 zozname
 Klávesnica na základni
 Hlasitá komunikácia
 Telefónny záznamník – do 30 minút
 Rýchla voľba – 9 čísel
 Počet melódií vyzváňania – 15 melódií
 Budík
 Obmedzenie/blokovanie voľby
 Walkie Talkie komunikácia – možnosť 
 komunikácie prenosných jednotiek
 nezávisle od základne
 Dĺžka pohotovostného režimu – 120 hodín
 Dĺžka komunikácie – 10 hodín
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Panasonic KX-TCD820

Digitálny bezdrôtový telefón

Základná charakteristika

 Telefónny záznamník max. 15 min.
 Veľký farebný displej 1,8 palca; 65 000 
 farieb; 
 infračervený port; 
 USB port
 Programovateľná identifikácia volajúceho,  
 posielanie a príjem SMS správ, 
 nočný režim
 Telefónny zoznam prenosná jednotka: 200  
 staníc, základňa: 20 staníc
 Baby monitor - monitorovanie miestnosti,  
 možnosť pripojenia až 6 prenosných 
 jednotiek
 Trvanie hovoru až 14 hodín, 
 pohotovostný režim 170 hodín 



Panasonic sluchadlá
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Panasonic KX-TCA151

Slúchadlo s nabíjačkou pre 
KX-TCD505
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Panasonic KX-TCA158

Slúchadlo s nabíjačkou pre 
KX-TCD560
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Panasonic KX-TCA130

Slúchadlo s nabíjačkou pre 
KX-TCD300
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Panasonic KX-TCA128

Slúchadlo s nabíjačkou pre 
KX-TCD280/290



+421 911 883 965
+421 911 956 269

033 / 73 308 32
jsollar@jartelsro.sk

Jaroslav Šollar

Panasonic KX-TCA181

Slúchadlo s nabíjačkou pre 
KX-TCD820
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Panasonic KX-TGA711

Slúchadlo s nabíjačkou pre 
KX-TG7100
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Panasonic KX-TGA715

Slúchadlo s nabíjačkou pre 
KX-TG7150
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Panasonic KX-TGA717

Slúchadlo s nabíjačkou pre 
KX-TG7170
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Panasonic KX-TGA721

Slúchadlo s nabíjačkou pre 
KX-TG7200/TG7202/TG7220



+421 911 883 965
+421 911 956 269

033 / 73 308 32
jsollar@jartelsro.sk

Jaroslav Šollar

Panasonic KX-TGA731

Slúchadlo s nabíjačkou pre 
KX-TG7301/7302/7321
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Panasonic KX-TGA800

Slúchadlo s nabíjačkou pre 
KX-TG8011/ TG8012/ TG8021
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Panasonic KX-TGA807

Slúchadlo s nabíjačkou pre 
KX-TG8070/TG8072/TG8090
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Panasonic KX-TGA810

Slúchadlo s nabíjačkou pre 
KX-TG8100/8120
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Panasonic KX-TGA820

Slúchadlo s nabíjačkou pre 
KX-TG8200/TG8202/TG8220
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Panasonic KX-TGA828

Slúchadlo s nabíjačkou pre 
KX-TG8280
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Panasonic KX-TGA830

Slúchadlo s nabíjačkou pre 
KX-TG8301/8302/8321
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Panasonic KX-TGA910

Slúchadlo s nabíjačkou pre 
KX-TG9120



Panasonic batérie
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Panasonic HHR-P03H/3B

Batéria pre KX-TCD951/TCD961
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Panasonic HHR-P101E/1B

Batéria pre DECT KX-TCD950 
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Panasonic HHR-P103A/1B

Batéria pre KX - TCD560/KX
-TCA158 
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Panasonic HHR-P105A/1B

Batéria pre KX - TCD280/290   
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Panasonic P-P301

Batéria pre KX - TC167/187    
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Panasonic P-P539 / P-P545

Batéria pre KX - T 9000/9100,9200 
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Panasonic P-P543

Batéria pre 
KX - T9300/9310/9320/9410       



Panasonic náhlavná súprava
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Panasonic KX-T7090
Náhlavná súprava k systémovým 
telefónom Panasonic 
(napr. KX-T7565/7433/7436) 
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Panasonic KX-TCA89

Náhlavná súprava pre 
KX-TS2305,KX-TS2308,
KX-T7730,DECT
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Jaroslav Šollar

Panasonic KX-TCA94

Náhlavná súprava s MUTE pre 
KX-TS2305,KX-TS2308,
KX-T7730,DECT



Panasonic príslušenstvo
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Jaroslav Šollar

Panasonic KX-TGA914

Bezdrôtová DECT kamera 
1900MHz k telefónu KX-TG9120, 
monitoring obrazu a zvuku, 
nastaviteľná citlivosť mikrofónu, 
detekcia ľudského hlasu, vhodný 
napr. ako Baby monitor.
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Jaroslav Šollar

Panasonic KX-TGA915

Bezdrôtový USB modul 
telefonovania cez Skype 
k telefónu KX-TG9120 
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Panasonic A272

Repeter pre predlženie signálu 
bezdr.tel.,použiteľný aj pre PBX



Panasonic multifunkčné zariadenie
a faxy
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Panasonic KX-FP363

Základná charakteristika

FAX

 LCD panel 2 x 16 (riadky x znaky)
 Automat. podávač dokumentov 10 listov
 Rozlíšenie 64 odtieňov šedi
 ECM áno
 Prenosová rýchlosť modemu 14,4 kbps
 Spôsob tlače termo-transferová tlač
 Záznamový papier bežný kancelársky 
 papier
 Kapacita záznamového papieru 50 listov
 Kapacita pamäti prístroja cca 25 strán

TELEFÓN

 Jednotlačidlová voľba 
 Zrýchlená voľba 100
 Hlasitý telefón áno
 Identifikácia volajúceho CLIP 

ROZMERY A HMOTNOSŤ
 
 Rozmery (š x h x v) 
 355 x 276 x 185 [mm]
 Hmotnosť (kg) 3,4
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Panasonic KX-FC962

Kompaktné telefaxové 
zariadenie s tlačou na teplocitlivý 
papier, s digitálnym záznamníkom 
telefonických odkazov, 
obojsmerným hlasitým telefónom 
a prenosnou jednotkou DECT/GAP 
s funkciou CLIP

Vlastnosti

systém faxovej komunikácie

 Režim nastavenia faxu: automatický príjem,  
 manuálny príjem
 Režim prenosu s korekciou chýb (funkcia  
 ECM)
 Navigačné tlačidlo (nastavenie hlasitosti,  
 vyhľadávanie uložených záznamov, 
 nastavovanie funkcií počas programovania)
 Nápoveda s jednoduchými inštrukciami 
 (tlačítko HELP)
 64 úrovní šedej farby
 Automatický orezávač papiera
 Rozlíšenie štandardné/jemné/superjemné/ 
 foto
 Podávač dokumentov pre 10 hárkov 
 papiera
 Hlásenie a indikácia na LCD displeji 
 v slovenskom jazyku
 Funkcia obmedzenia neželaných faxov
 Hromadné rozosielanie dokumentov 
 z pamäte max. 20
 Odosielanie faxu počas neprítomnosti
 28 stránková pamäť pre dokumenty 
 v prípade nedostatku záznamového 
 papiera
 Upozornenie na príjem dokumentu 
 do pamäte
 

základňa, záznamník

 Hlasitý telefón - Speakerphone
 Digitálny záznamník cca 15 min
 Služba identifikácia volajúceho CLIP
 Ovládanie záznamníka zo vzdialeného   
 miesta

 Navigačný adresár pre 100 záznamov (tel.  
 číslo a meno)
 Funkcie PAUZA - zadávanie čísiel do pamäte,
 FLASH - možnosť pripojenia k PBX,
 REDIAL - opakovaná voľba posledného 
 volaného čísla
 

bezšnúrový telefón

 DECT / GAP
 Možnosť pripojenia 6-tich prenosných častí
 Vzájomná komunikácia medzi prenosnými  
 časťami a základňou - INTERCOM
 Prepájanie hovorov medzi prenosnými 
 jednotkami
 Podsvietený LCD displej a klávesnica
 Hlasitá komunikácia
 Pamät opakovanej voľby / 
 posledných 10 volaní /
 Automatická opakovaná voľba
 Vyradenie mikrofónu
 Služba identifikácia volajúceho CLIP
 Prehľad posledných 30 prichádzajúcich volaní
 Funkcia kategorizácie volajúcich
 Polyfónne vyzvánanie
 Telefónny zoznam pre 200 záznamov / tel.  
 číslo a meno /
 Viacjazyčná indikácia LCD displeja / 
 slovenčina /
 Navigačný ovládač
 Indikácia stavu batérií
 Indikácia dĺžky prebiehajúceho hovoru
 zablokovanie voľby a obmedzenie voľby
 funkcia ALARM - načasované upovedomenie
 funkcie PAUZA - zadávanie čísiel do pamäte,
 FLASH - možnosť pripojenia k PBX,
 REDIAL - opakovaná voľba posledného 
 volaného čísla.

Spotrebný materiál: kotúč 216 mm x max. 30m
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Technické parametre, fax

 Kompatibilita: ITU-T G3
 Rozmery dokumentu: max. 216 mm na šírku,
 max. 600 mm na dľžku
 Spôsob tlače: tlač na teplocitlivý papier
 Spôsob voľby: pulzná/tónová
 Snímaná šírka: 208 mm

 Rýchlosť modemu: 9600 / 7200 / 4800 / 2400  
 bps; automatické spomalenie
 Rýchlosť prenosu: cca 15 sekúnd/strana
 Rozmery: 
 výška 121mm x šírka 364mm x dĺžka 224mm
 Napájanie: 220-240 V / 50/60 H
 Farebná škála: titánova čierna
 Hmotnosť: 2,8 kg

 
Technické parametre, bezšnúrový telefón

 Štandard: DECT
 Počet kanálov: 120 duplexných
 Frekvenčný rozsah: 1,88GHz - 1,9GHz
 Rozmery slúchadla: 
 výška 148mm x šírka 48mm x dľžka 32mm
 hmotnosť: 130 g

Panasonic KX-FC962
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Panasonic KX-FL613

Laserové telefaxové zariadenie na 
kancelársky papier, svojimi 
parametrami (vysoké rozlíšenie pri 
tlači, rýchly prenos dokumentov) 
a funkciami ( CLIP ) vyhovuje pre 
potreby domácich užívateľov, 
kancelárií a malých podnikov

Vlastnosti
    
 režim nastavenia:fax, telefón
 rýchlosť tlače 14 strán za minutu 
 pri rozlíšení 600 dpi
 rozhranie pre pripojenie externého 
 záznamníka
 režim prenosu s korekciou chýb - funkcia  
 ECM
 nápoveda s jednoduchými inštrukciami -  
 funkcia HELP
 zobrazenie čísla volajúceho - CLIP
 obmedzenie neželaných faxov - 10 staníc
 digitálne spracovanie obrazu - 64 úrovní 
 šedej
 rozlíšenie štandardné/jemné/superjemné/ 
 foto
 hlásenia a indikácia na LCD displeji 
 v slovenskom jazyku
 podávač dokumentov pre 20 strán papiera
 zásobník záznamového papiera pre 250  
 hárkov, pamäť prístroja cca 170 strán
 zložitejšie funkcie kopírovania (zväčšenie,  
 zmenšenie, viacnásobné kopírovanie)
 hromadné rozosielanie dokumentov (max.  
 20 cieľových miest)- MULTIPRENOS
 oddialené odosielanie dokumentu
 indikácia spotrebovaného tonera
 pamäť pre dokumenty v prípade nedostatku  
 záznamového papiera, tonera
 prehľad faxových komunikácií
 hlasitý príposluch - MONITOR
 tlačidlá rýchlej volby - 22 čísiel
 navigačný adresár zrýchlenej voľby pre 100  
 záznamov (tel. číslo a meno)
 funkcie PAUZA - zadávanie čísiel 
 do pamäte
 FLASH - možnosť pripojenia k PBX,
 REDIAL - opakovaná voľba posledného 
 volaného čísla

Príslušenstvo

 Sieťová šnúra
 Šnúra tel. linky
 Zásobník papiera
 Podložka pre papier
 Šnúra slúchadla
 Slúchadlo
 Fotovalec, Toner
 

Spotrebný materiál

 KX-FA83 kazeta s tonerom
 KX-FA84 fotovalec

Technické parametre

 Kompatibilita: ITU-T G3 Spôsob tlače: 
 laserová tlač
 Veľkosť dokumentu: A4 Spôsob voľby:   
 pulzná/tónová
 Snímaná šírka: 208 mm Farebné prevedenie:  
 biela
 Rýchlosť modemu: 14.400 bps Napájanie:  
 220-240 V / 50/60 Hz
 Rýchlosť prenosu: cca 8 sekúnd/strana 
 Rozmery: Š43 x H48 x V22 cm
 Hmotnosť: 9,2 kg



JarTel spol. s.r.o.,
M.R. Štefánika 20, 920 01 Hlohovec

Jaroslav Šollar
obchodný zástupca

Phone: +421 911 883 965
             +421 911 956 269

Fax: 033 / 73 308 32
E - mail: jsollar@jartelsro.sk

KONTAKT


