MOC
Kollárova 11, 974 01
OZNAČENIE

Cenník TELEFÓNNE

PRÍSTROJE

Panasonic od 15.1.2020

Banská Bystrica , www.mikrohuko.sk , tel.: 048 4710000

OBRÁZOK

B e z d r ô t o v é

MOC BEZ
DPH (EUR)

MOC s
20% DPH
(EUR)

, email : mikrohuko@mikrohuko.sk
POPIS

t e l e f ó n y

-

D E C T

KX-TG1911FXG

17,42 €

Cenovo výhodný dig. bezdrôtový telefón s jednoriadkovým displejom, CLIP, podsvietený displej,
20,90 € telefónny zoznam na 50 mien, rýchla voľba, budík, montáž aj na stenu, možnosť pripojenia až 6
rúčiek ,slovenské menu, farba čierna ( telo) + strieborná ( LCD panel )

KX-TG1611FXR

19,08 €

Cenovo výhodný dig. bezdrôtový telefón s jednoriadkovým displejom, CLIP, podsvietený displej,
22,90 € telefónny zoznam na 50 mien, rýchla voľba, budík, obmedzenie volania, montáž aj na stenu,
možnosť pripojenia až 6 rúčiek ,slovenské menu, farba červená

KX-TG1611FXC

19,08 €

Cenovo výhodný dig. bezdrôtový telefón s jednoriadkovým displejom, CLIP, podsvietený displej,
22,90 € telefónny zoznam na 50 mien, rýchla voľba, budík, obmedzenie volania, montáž aj na stenu,
možnosť pripojenia až 6 rúčiek ,slovenské menu, farba aqua

KX-TG1611FXF

19,08 €

Cenovo výhodný dig. bezdrôtový telefón s jednoriadkovým displejom, CLIP, podsvietený displej,
22,90 € telefónny zoznam na 50 mien, rýchla voľba, budík, obmedzenie volania, montáž aj na stenu,
možnosť pripojenia až 6 rúčiek ,slovenské menu, farba purpurová

KX-TG1611FXH

19,08 €

Cenovo výhodný dig. bezdrôtový telefón s jednoriadkovým displejom, CLIP, podsvietený displej,
22,90 € telefónny zoznam na 50 mien, rýchla voľba, budík, obmedzenie volania, montáž aj na
stenu,možnosť pripojenia až 6 rúčiek, slovenské menu, farba sivá

KX-TG1611FXW

19,08 €

Cenovo výhodný dig. bezdrôtový telefón s jednoriadkovým displejom, CLIP, podsvietený displej,
22,90 € telefónny zoznam na 50 mien, rýchla voľba, budík, obmedzenie volania, montáž na stenu, možnosť
pripojenia až 6 rúčiek ,slovenské menu, farba biela

KX-TG1612FXH

31,58 €

37,90 € Výhodné dvojbalenie modelu KX-TG1611FXH v sade s ďalším prídavným slúchadlom a s nabíjačkou

KX-TG1711FXB

21,58 €

Cenovo výhodný dig. bezdrôtový telefón s jednoriadkovým displejom, CLIP, podsvietený displej,
25,90 € telefónny zoznam na 50 mien, rýchla voľba, budík, obmedzenie volania, montáž na stenu,
slovenské menu, farba čierna

KX-TG1711FXW

21,58 €

Cenovo výhodný dig. bezdrôtový telefón s jednoriadkovým displejom, CLIP, podsvietený displej,
25,90 € telefónny zoznam na 50 mien, rýchla voľba, budík, obmedzenie volania, montáž na stenu,
slovenské menu, farba biela

KX-TG2511FXM

24,92 €

Komfortný dig. bezdrôtový telefón s prehľadným displejom, CLIP, podsvietený displej, telefónny
29,90 € zoznam na 50 mien, rýchla voľba, budík, obmedzenie volania, zámok klávesnice, montáž na stenu,
slovenské menu, možnosť pripojenia až 6 rúčiek, farba strieborná

KX-TG2511FXT

24,92 €

Komfortný dig. bezdrôtový telefón s prehľadným displejom, CLIP, podsvietený displej, telefónny
29,90 € zoznam na 50 mien, rýchla voľba, budík, obmedzenie volania, zámok klávesnice, montáž na stenu,
slovenské menu, možnosť pripojenia až 6 rúčiek, farba titánová čierna

KX-TG2512FXT

41,58 €

49,90 € Výhodné dvojbalenie modelu KX-TG2511FXT v sade s ďalším prídavným slúchadlom a s nabíjačkou

KX-TG6811FXB

33,25 €

Komfortný digitálny bezdrótový telefón, elegantný dizajn v dvojfarebnom prevedení, displej 1,8"
s bielym podsvietením, funkcia redukcie rušivého hluku, zdieľaný telefónny zoznam základne,
tlačidlo funkcie "Smart", možnosť blokovania nežiadaných prichádzajúcich hovorov, možnosť
39,90 €
telefonovania v núdzovom režime záložného napájania základne pri výpadku prúdu, individuálne
nastaviteľný zvuk, zobrazenie ID volajúceho, hlasitý telefón, kompatibilita s lokal. prívesku
na kľúče KX-TCA20,možnosť prip. až 6 rúčiek,kombinácia čiernej a striebornej farby

KX-TG6812FXB

54,08 €

64,90 € Výhodné dvojbalenie modelu KX-TG6811FXB v sade s ďalším prídavným slúchadlom a s nabíjačkou

KX-TG6821FXB

41,58 €

49,90 € Model KX-TG6811FXB

KX-TG6881FXB

41,58 €

49,90 € Model KX-TG6811FXB v sade s lokalizátorom prívesku na kľúče

KX-TG8051FXB

40,75 €

Komfortný dig. bezdrôtový telefón s farebným plne grafickým 6 riadkovým displejom 1,45",
Záložné napájenie základne pomocou bezdrôtového slúchadla, funkcie SMS, GAP, CLIP, zoznam
posledných 50 prijatých/zmeškaných hovorov, podsvietenie klavesnice a displeja, LED indikácia
48,90 € zvonenia, hlasitý telefón, telefónny zoznam na 200 mien, polyfonické zvonenie-až 30 melódii/10
tónov, budík, obmedzenie volania, zámok klávesnice, povrchová úprava proti odtlačkom prstov,
montáž na stenu, možnosť pripojiť náhlavnú súpravu - 2,5mm konektor jack , možnosť pripojenia
až 6 rúčiek, slovenské menu, farba čierná

KX-TG8051FXW

40,75 €

48,90 € Model KX-TG8051 v bielej farbe

KX-TG8061FXB

46,58 €

55,90 € Model KX-TG8051FXB

KX-TGB210FXB

21,58 €

Cenovo výhodný dig. bezdrôtový telefón s jednoriadkovým displejom, CLIP, podsvietený displej,
25,90 € telefónny zoznam na 50 mien, rýchla voľba, budík, obmedzenie volania, montáž na stenu,
slovenské menu,standbay 280 hod , farba čierna,

KX-TGC210FXB

22,42 €

26,90 €

KX-TGC210FXW

22,42 €

26,90 € Model KX-TGC210 v bielej farbe

KX-TGC220FXB

25,75 €

30,90 € Model KX-TGC210FXB

KX-TGC310FXB

24,08 €

28,90 €

Komfortný dig.bezdrôtový telefón s 1,6" ( 4.1 cm ) LCD displejom, CLIP, podsvietenie displeja,
telefónny zoznam na 50 mien, pamäť pre 10 ćísel opakovanej voľby , funkcia blokovania
nežiadúcich hovorov rýchla voľba, budík, obmedzenie volania, zámok klávesnice, slovenské menu,
farba titánová čierná

KX-TGD310FXB

31,58 €

37,90 €

Komfortný dig.bezdrôtový telefón s 1,6" LCD displejom, CLIP, podsvietenie displeja, handsfree,
telefónny zoznam na 120 mien a čísiel, detský monitor - detekcia zvuku a možnosť automatického
volania , vnútorná komunikácia medzi prenosnými sluchadlami pomocou vyhradeného tlačidla , SMS
prenos textových správ , režim nevyrušovať, slovenské menu, farba titánová čierná

Mikrohuko, spol. s r.o.

+ záznamník 30 minút

+ záznamník s počítadlom správ 15 minút

Komfortný dig. bezdrôtový telefón s 1,6" LCD displejom, CLIP, podsvietenie displeja, telefónny
zoznam na 50 mien, pamäť pre 10 čísel opakovanej voľby, tačítko lokácie sluchadla funkcia
blokovania nežiadúcich hovorov rýchla voľba, budík, obmedzenie volania, zámok klávesnice,
slovenské menu, farba titánová čierná

+ záznamník 15 minút
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N KX-TGH710FXS

34,08 €

KX-TGK210FXB

39,00 €

KX-TGK210FXW

39,00 €

KX-TGE210FXN

41,58 €

KX-PRS110FXW

58,25 €

KX-PRW110FXW

83,25 €

P r í s l u š e n s t v o

Komfortný dig.bezdrôtový telefón s farebným 1,8" LCD displejom, CLIP, Nárazuvzdorné sluchadlo
podľa vojenského štandardu MIL-STD-810G 516.6 ( odolné voči nárazom z výšky 1,20 metrov),
handsfree, telefónny zoznam na 200 mien a čísiel,funkcie blokovania nežiadúcich hovorov, režim
40,90 €
Eco-Plus (bez žiarenia v pohotovostnom režime), vylepšená hlasitosť slúchadla pomocou bočných
kláves, SMS prenos textových správ, pohovostný režim 250h, max.dĺžka hovoru 14h, slovenské
menu, kombinácia čiernej a striebornej farby
Elegantný štýlový telefon s 1.5"(3,8cm) podsv.LCD displejom, CLIP, hlasitý telefón, funkcie
blokovania nežiadúcich hovorov (30pol.), tel.zoznam na 50 mien, rychlé vytáčanie 9
46,80 € pol.,konferenčný hovor (3), indikátor zvonenia (na modro), nastavenie hlasitosti vyzváňania
(6),prijatie hovoru ľubovoľnou klávesou, 40 typov polyfonických zvonení,budík, obmedzenie
volania, možnosť pripojenia až 6 rúčiek a repeatra,vyhľ.rúčky, slovenské menu, farba čierna
Elegantný štýlový telefon s 1.5"(3,8cm) podsv.LCD displejom, CLIP, hlasitý telefón, funkcie
blokovania nežiadúcich hovorov (30pol.), tel.zoznam na 50 mien, rychlé vytáčanie 9
46,80 € pol.,konferenčný hovor (3), indikátor zvonenia (na modro), nastavenie hlasitosti vyzváňania
(6),prijatie hovoru ľubovoľnou klávesou, 40 typov polyfonických zvonení,budík, obmedzenie
volania, možnosť pripojenia až 6 rúčiek a repeatra,vyhľ.rúčky, slovenské menu, farba biela
Komfortný dig.bezdrôtový telefón s veľkými tlačítkami a farebným plne grafickým 6 riad.
displejom 1,8"(4,4cm ), funkcie blokovania nežiadúcich hovorov, SMS, GAP, CLIP, zoznam
posledných 50 prijatých/zmeškaných hovorov, podsvietenie klavesnice a displeja, LED indikácia
49,90 €
zvonenia, hlasitý telefón, tel. zoznam na 150 mien, polyfonické zvonenie, budík, obmedzenie
volania, zámok klávesnice, montáž na stenu, možnosť pripojiť náhlavnú súpravu-2,5mm konektor
jack, clip na opasok,možnosť pripojenia až 6 rúčiek, slovenské menu, farba biela
Premium Series DECT telefón - tenký a štýlový model
2,2 "farebný LCD displej (QVGA), pokročilý Budík, podsvietená Klávesnica LCD na slúchadle,
redukcia sumu, Key Finder Kompatibilné, Baby monitor, ID volajúceho s pamäťou, viacpoložkový
69,90 €
zoznam (max. 300 kontaktov, zdieľaný telefónny zoznam), jeden dotykový Eco režim,
prispôsobiteľné ozvučenie, hlasitý telefón, rozšíriteľnosť prídavných slúchadiel na max
6,konferenčné hovory, Interkom
Premium DECT Series telefón - Smartphone model
funkcia Smartphone: odpovedať a uskutočňovať hovory s využitím prepojenia pevné linky a
smartphone prístroja, konferenčné hovory, zdieľanie a prenos dát / telefónny zoznam / obrázkov
/ zvonenia, 2,2 "" farebný LCD displej (QVGA), pokročilý budík, podsvietená tlačidlá LCD
99,90 €
displej na slúchadle, funkcia redukcie šumu, Key Finder kompatibilné, funkcie baby monitor, ID
volajúceho s pamäťou, viacpoložkový telefónny zoznam (max. 500 kontaktov, zdieľaný telefónny
zoznam), jednodotykový režim ECO, prispôsobiteľné ozvučenie, hlasitý telefón, rozšíriteľnosť
prídavných slúchadiel (az 6) , konferenčné hovory, Interkom "

k

D E C T

t e l e f ó n o m

KX-TGA681FXB

25,75 €

30,90 € Prídavný mikrotelefon pre KX-TG6811/6812/6821/6881

KX-TGEA20FXN

41,58 €

49,90 € Prídavný mikrotelefon pre KX-TGE210 , v balení aj nabíjačka , farba biela

KX-TGA806FXB

35,75 €

42,90 € Prídavný mikrotelefón pre KX-TG8051 / 8061 v balení aj nabíjačka, farba čierna

KX-A406CE

146,00 €

175,20

DECT opakovač signálu pre predĺženie dosahu základňových staníc, farba biela

RP-TCA430E-S

19,08 €

22,90 €

Náhlavná súprava jednoušná s 2,5mm konektorom jack, 1.2 m ,Volume Control/ Mute Switch, farba
strieborná, napr. k telefónom KX-TG8051 , KX-TGE210, KX-TS880 / TS620 / KX-TGP600 /60,65,68

Š t a n d a r d n é

t e l e f ó n y

-

Š N Ú R O V É

KX-TS500FXW

12,25 €

Jednolinkový telefón, prepínač pulzná/tónová voľba, nastavenie hlasitosti vyzváňania,
14,70 €
opakovanie posledného volaného čísla, inštalácia na stenu, farba biela

KX-TS500FXB

12,25 €

14,70 €

KX-TS500FXR

12,25 €

Jednolinkový telefón, prepínač pulzná/tónová voľba, nastavenie hlasitosti vyzváňania,
14,70 € opakovanie posledného volaného čísla, inštalácia na stenu, farba biela -W / čierna - B , šedá H / tmavomodrá - C / vínovočervená - R

KX-TS520FXW

13,25 €

15,90 €

Jednolinkový telefón, 3 jednotlačítkové pamäte , prepínač pulzná/tónová voľba, nastavenie
hlasitosti vyzváňania, opakovanie posledného volaného čísla, inštalácia na stenu, farba biela

KX-TS520FXB

13,25 €

15,90 €

Jednolinkový telefón, 3 jednotlačítkové pamäte , prepínač pulzná/tónová voľba, nastavenie
hlasitosti vyzváňania, opakovanie posledného volaného čísla, inštalácia na stenu, farba čierna

KX-TS520FXJ

13,25 €

Jednolinkový telefón, 3 jednotlačítkové pamäte , prepínač pulzná/tónová voľba, nastavenie
15,90 € hlasitosti vyzváňania, opakovanie posledného volaného čísla, inštalácia na stenu, farba
slonovinová

KX-TS520FXC

13,25 €

15,90 €

Jednolinkový telefón, 3 jednotlačítkové pamäte , prepínač pulzná/tónová voľba, nastavenie
hlasitosti vyzváňania, opakovanie posledného volaného čísla, inštalácia na stenu, farba modrá

KX-TS560FXW

28,25 €

33,90 €

CLIP jednolinkový telefón, Data port, Telefónny zoznam na 50 mien/čísel, Pamäť na 20 posledných
volaných čísel, Pamäť na 50 čísiel v zozname volajúcich (aj zmeškané), Blokovanie tlačidiel,
Reg. hlasitosti slúchadla, 3 úrovne vyzváňania, Indikácia zvonenia svetelná, Podržanie hovoru,
Slovenské menu, Farba biela

KX-TS560FXB

28,25 €

33,90 €

CLIP jednolinkový telefón, Data port, Telefónny zoznam na 50 mien/čísel, Pamäť na 20 posledných
volaných čísel, Pamäť na 50 čísiel v zozname volajúcich (aj zmeškané), Blokovanie tlačidiel,
Reg. hlasitosti slúchadla, 3 úrovne vyzváňania, Indikácia zvonenia svetelná, Podržanie hovoru,
Slovenské menu, Farba čierná

KX-TS580FXW

37,42 €

44,90 €

CLIP jednolinkový telefón, Data port, Hlasitý telefón, Telefónny zoznam na 50 mien/čísel,
Pamäť na 20 posledných volaných čísel, Pamäť na 50 čísiel v zozname volajúcich (aj zmeškané),
Blokovanie tlačidiel, Reg. hlasitosti slúchadla, 3 úrovne vyzváňania, Indikácia zvonenia
svetelná, Podržanie hovoru, Slovenské menu, Farba biela

KX-TS580FXB

37,42 €

44,90 €

CLIP jednolinkový telefón, Data port, Hlasitý telefón, Telefónny zoznam na 50 mien/čísel,
Pamäť na 20 posledných volaných čísel, Pamäť na 50 čísiel v zozname volajúcich (aj zmeškané),
Blokovanie tlačidiel, Reg. hlasitosti slúchadla, 3 úrovne vyzváňania, Indikácia zvonenia
svetelná, Podržanie hovoru, Slovenské menu, Farba čierná

KX-TS620FXW

55,75 €

66,90 €

CLIP jednolinkový telefón, Digitálny záznamník 15 minút - aj vzdialené ovl., Data port, hlasitý
telefón, telefónny zoznam na 50 mien, Pamäť na 50 čísiel v zozname volajúcich (aj zmeškané), 20
progr tlačidiel dvojdotykovej rýchlejvoľby, Reg. hlasitosti slúchadla, 4 úrovne vyznáňania,
Podržanie hovoru, České menu, Konektor pre náhlavnú súpravu Jack 2,5mm, Farba biela

43,25 €

CLIP Jednolinkový telefón, Hlasitý telefón, Telefónný zoznam 50 mien/čísel, 10 programovateľ.
čísel jednodotykovej rýchlej voľby, 20 programovateľných tlačidiel dvojdotykovej rýchlej voľby,
51,90 € Pamäť na 50 čísiel v zozname volajúcich (aj zmeškané), Blokovanie tlačidiel, Reg. hlasitosti
slúchadla, 3 úrovne zvonenia, Indikácia zvonenia svetelná, Podržanie hovoru, Slovenské menu,
Konektor pre náhlavnú súpravu Jack 2,5mm, Farba čierná.

KX-TS880FXB

Mikrohuko, spol. s r.o.

Jednolinkový telefón, prepínač pulzná/tónová voľba, nastavenie hlasitosti vyzváňania,
opakovanie posledného volaného čísla, inštalácia na stenu, farba čierna
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KX-TS880FXW

43,25 €

CLIP Jednolinkový telefón, Hlasitý telefón, Telefónný zoznam 50 mien/čísel, 10 programovateľ.
čísel jednodotykovej rýchlej voľby, 20 programovateľných tlačidiel dvojdotykovej rýchlej voľby,
51,90 € Pamäť na 50 čísiel v zozname volajúcich (aj zmeškané), Blokovanie tlačidiel, Reg. hlasitosti
slúchadla, 3 úrovne zvonenia, Indikácia zvonenia svetelná, Podržanie hovoru, Slovenské menu,
Konektor pre náhlavnú súpravu Jack 2,5mm, Farba biela.

KX-TSC11FXW

27,42 €

32,90 €

CLIP Jednolinkový telefón, Telefónny zoznam na 50 mien, Pamäť na 50 čísiel v zozname volajúcich
(aj zmeškané), Regulácia hlasitosti slúchadla, 3 úrovne vyzváňania, Slovenské menu, Farba biela

RP-TCA430E-S

19,08 €

22,90 €

Náhlavná súprava jednoušná s 2,5mm konektorom jack, 1.2 m ,Volume Control/ Mute Switch, farba
strieborná, napr. k telefónom KX-TS880 / TS620/ KX-TG8051 , KX-TGE210 / KX-TGP600 /60,65,68

I P
I P

t e l e f ó n y
P a n a s o n i c
t e l e f ó n y s t o l n é

- V O I P

KX-HDV130NE

58,00 €

69,60 €

Základný SIP Stolný telefón , PoE,2 SIP účty ( IPv4, IPv6 ) , 4 riadkový LCD displej 2,3",
2 programovateľné tlačítka, vstavaný webový server, 2 porty LAN , kodek G.722, G.711,G.729a ,
tel. zoznam pre 500 čísel ( vzdialený LDAP/XML) , zoznam zakázaných čísel ( až 30 ) , BRADSOFT
kompatibilita , konektor náhl.súpravy RJ9, farba biela , .....

KX-HDV130NEB

58,00 €

69,60 €

Základný SIP Stolný telefón , PoE,2 SIP účty ( IPv4, IPv6 ) , 4 riadkový LCD displej 2,3",
2 programovateľné tlačítka, vstavaný webový server, 2 porty LAN , kodek G.722, G.711,G.729a ,
tel. zoznam pre 500 čísel ( vzdialený LDAP/XML) , zoznam zakázaných čísel ( až 30 ) , BRADSOFT
kompatibilita , konektor náhl.súpravy RJ9, farba čierna , .....

KX-A423CE

-

5,00

6,00

Napájací adaptér pre KX-HDV130

KX-A440CE/B

-

5,00

6,00

Adaptér pre montáž na stenu pre KX-HDV130 / KX-TPA65 , farba biela alebo čierna

KX-HDV230NE/B

135,00

162,00

KX-HDV330NE/B

205,00

246,00

Štandardný SIP Stolný telefón , PoE, 6 SIP účtov (IPv4,IPv6,QoS), Hlavný 4 riadkový podsv. LCD
displej 2,3", 24 programovateľných tlačidiel s 12 riadkovým podsv.displejom 5" s možnosťou
rozšírenia až na 224 , vstavaný webový server, 2 x 10/100/1000Base-T porty LAN , Audio funkcie
G.722,G711,G.729a,CNG,VAD,PLC,AEC, tel. zoznam pre 500 čísel ( vzdialený LDAP/XML) , zoznam
zakázaných čísel ( až 30 ) , BRADSOFT kompatibilita , montáž aj na stenu , konektor náhl.
súpravy RJ9, farba biela / čierna .....
Komfortný SIP Stolný telefón s 4,3" dotykovým farebným TFT LCD podsv. displejom , PoE ,
12 SIP účtov (IPv4,IPv6,QoS), 24 progr. tlačidiel s možnosťou rozšírenia až na 224 , zabudované
technológie Bluetooth , vstavaný webový server, 2 x 10/100/1000Base-T porty LAN , Audio funkcie
G.722,G711,G.729a,CNG,VAD,PLC,AEC, tel. zoznam pre 500 čísel ( vzdialený LDAP/XML) , zoznam
zakázaných čísel ( až 30 ) , BRADSOFT kompatibilita , montáž aj na stenu,konektor náhl.súpravy
RJ9, farba biela / čierna,..

KX-HDV340NE/B

205,00

246,00

Komfortný SIP Stolný telefón,GUI speed-up, s 4,3" dotykovým farebným TFT LCD podsv. displejom
, PoE ,4 SIP účty (IPv4,IPv6,QoS), 24 progr. tlačidiel s možnosťou rozšírenia až na 224 ,
zabudované technológie Bluetooth , vstavaný webový server, 2 x 10/100/1000Base-T porty LAN ,
Audio funkcie G.722,G711,G.729a,CNG,VAD,PLC,AEC, tel. zoznam pre 500 čísel ( vzdialený
LDAP/XML) , zoznam zakázaných čísel ( až 30 ) , BRADSOFT kompatibilita , montáž aj na
stenu,konektor náhl.súpravy RJ9, farba biela / čierna,..

KX-HDV430NE/B

340,00

408,00

Komfortný SIP Stolný telefón s vstavanou kamerou , PoE, 4,3" displej s podporou videa H.264 ,
monitorovanie miestnosti , 16 SIP účtov (IPv4,IPv6,QoS), konektor náhl.súpravy RJ9 , farba
biela / čierna

KX-HDV20NE/B

102,00

122,40

DSS konzola pre KX-HDV230 / 330 / 340 / 430 ( SIP telefóny napájané cez adaptér ), 40
programovateľných DSS tlačidiel s displejom ,možnosť pripojenia až 5 x KX-HDV20 , montáž aj na
stenu , farba biela / čierna

13,00

15,60

Napajací adaptér pre KX-HDV230 / KX-HDV330 / KX-HDV340 /

KX-A424CE

I P

-

t e l e f ó n y

KX-HDV430

D E C T

KX-TGP600CEB

115,00

138,00

SIP DECT bezdrôtový telefón s protokolom SIP,adaptér / PoE ,podpora 4 ( 8 úzkopásmové )
súčasných hovorov po sieti + 2 konferenčné,podpora až 8 SIP účtov, kodek G.722/G722.2, G.711Alaw/G.729a,1xLAN port 10/100 Base LCD s podsvietením 1,8",hlasitý telefón, adresár pre 500
tel.čísel, pamäť pre 20 naposledy volaných čísel,podpora pripojenia až 8 x DECT sluchadiel
rôzneho typu ( KX-TPA60 , KX-TP65,... ) a DECT opakovača dosahu (KX-A406 ), konektor náhlavky
2,5 mm jack,farba čierna

KX-TPA60CEB

82,00

98,40

Prídavné sluchadlo pre KX-TGP600, LCD s podsvietením 1,8", podsvietená klávesnica, tel. zoznam
pre 500 čísel, zoznam posl. 20 vol.čísel, konektor náhlavky 2,5 mm jack,farba čierna

KX-TPA65CE

115,00

138,00

Prídavný stolný DECT telefón pre KX-TGP600 - 1,8" farebný LCD displej s podsvietením, tel.
zoznam pre 500 čísel, zoznam posl. 20 odchádzajúcich a 20 prichádzajúcich hovorov, konektor
2,5mm jack pre náhlavnú súpravu, LED vyzváňanie , farba biela

KX-TPA65CEB

115,00

138,00

Prídavný stolný DECT telefón pre KX-TGP600 - 1,8" farebný LCD displej s podsvietením, tel.
zoznam pre 500 čísel, zoznam posl. 20 odchádzajúcich a 20 prichádzajúcich hovorov, konektor
2,5mm jack pre náhlavnú súpravu, LED vyzváňanie , farba čierná

KX-TPA68CEB

185,00

222,00

Prídavný stolný DECT telefón pre KX-TGP600 - 3,5" farebný LCD displej s podsvietením, tel.
zoznam pre 500 čísel, zoznam posl. 20 odchádzajúcich a 20 prichádzajúcich hovorov, konektor
2,5mm jack pre náhlavnú súpravu, LED vyzváňanie , 3x6 flexibilných tl., farba čierná

RP-TCA430E-S

19,08 €

22,90 €

Náhlavná súprava jednoušná s 2,5mm konektorom jack, 1.2 m ,Volume Control/ Mute Switch, farba
strieborná, napr. k telefónom KX-TGP600/ TPA60 / TP65

KX-A406CE

146,00 €

175,20

DECT opakovač signálu pre predĺženie dosahu KX-TGP600 , farba biela
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