GSM FWP KX-TW221

Nowość

 Obsługa sieci telefonicznej
- Dwuzakresowy GSM 900/1800 MHz
 Nowy wygląd z dużym wyświetlaczem LCD
- 1.8” TFT Kolorowy LCD
- Duża czcionka
 Wysoka jakość dźwięku
- Panasonic Sound Quality z redukcją szumu
- Wzmocnienie głosu
 Łatwy w użytkowaniu
- Zaprojektowany do długich rozmów
- Proste użytkowanie z podświetlanymi klawiszami
- Długi czas rozmów oraz tryb czuwania dzięki baterii Li-Ion
(720h w stanie czuwania)
 Wygodne funkcje
- Głosowe potwierdzenie wybieranego numeru
- Tryb głośnomówiący
- Ładowarka biurkowa - Automatyczne odbieranie połączenia - Tryb nocny - Alarm

GSM FWP KX-TW221
Porównanie TW221 i TW201
KX-TW221

KX-TW201

Obsługa sieci

Dwuzakresowy GSM 900/1800 MHz

Dwuzakresowy GSM 900/1800 MHz

LCD (Rozmiar)

Kolorowy TFT (1.8”)

Kolorowy STN (1.4”)

Duża czcionka

X

-

Redukcja szumu (Nowe)

X

-

Wzmocnienie głosu

X

-

Podświetlane klawisze

X

X

Szybkie wybieranie

X

X

Głosowe potwierdzenie wybieranego
numeru
Tryb głośnomówiący

X

-

X

X

Bateria

Li-Ion 940 mAh

Ni-MH 830 mAh

Czas rozmów

Do 4.5 h

3.5 h (Min.)

Stan czuwania

Do 720 h

Do 250 h

Tryb nocny

X

X

Alarm

X

X

Wymiary słuchawki (W x H x D)

48 x 153 x 29 mm

48 x 149 x 34 mm

GSM FWP KX-TW221
Porównanie TW221 i TW201

Nowość

GSM FWP KX-TW221
Nowe funkcje

Redukcja szumu

 Funkcja działa zarówno przy nadawaniu i odbieraniu połączeń
Redukuje hałas oraz niepożądane dźwięki takie jak: odkurzanie, suszarka do włosów itp.

 Nadawanie:
Dzięki funkcji redukcji szumów otoczenia, możliwe jest nadawania krystalicznie czystego głosu do rozmówcy po
drugiej stronie.

 Odbieranie:
Zakłócenia i szumy są redukowane również po stronie rozmówcy.

<Nadawanie>
Rozmowa

Rozmowa

Hałas z otoczenia

Zredukowany hałas otoczenia

<Odbieranie>
Rozmowa

Hałas z otoczenia

Rozmowa

Zredukowany hałas otoczenia

KX-TW221
Nowy wygląd z dużym wyświetlaczem LCD
1.8 calowy kolorowy wyświetlacz TFT
Duży podświetlany 1.8-calowy kolorowy wyświetlacz
LCD ułatwia użytkowanie telefonu. Menu oparte na
ikonkach zapewnia łatwy i szybki dostęp do funkcji.
Nowo zaprojektowany telefon posiada srebrną ramkę
wokół panelu nawigacyjnego, dla bardziej stylowego
wyglądu.

Duża czcionka ułatwia czytanie
Duża czcionka zapewnia lepszą widoczność oraz
czytelność nawet dla osób starszych.

Łatwa w użytkowaniu słuchawka
Tryb głośnomówiący
Rozmawiaj przez telefon, tworząc notatki, pisząc na
komputerze. Tryb głośnomówiący jest wygodny gdy
rozmawiasz przez telefon przez długi czas i nie chcesz
przemęczać ręki od trzymania telefonu.

Łatwe operacje dzięki dużym, podświetlanym klawiszom
Duże klawisze oraz podświetlana klawiatura ułatwiają
wprowadzenie numeru w nocy lub w ciemnym
pomieszczeniu.

GSM Fixed Wireless Phone

KX-TW221

Specyfikacja

GSM Fixed Wireless Phone

Więcej wygodnych funkcji
Redukcja szumu
Głosowe potwierdzenie wybieranego numeru
Długi czas czuwania do 720 godzin
Tryb nocny

Inne funkcje
 3 łączone SMS-y
 Pisanie SMS (do 459 znaków
dzięki GSM 7 bit)
 100 odebranych/wysyłanych
(+ SIM) dla SMS
 Wybór dzwonków
 Wskaźnik
ładowarki/dzwonka






SMS
Poczta głosowa
Alarm
Automatyczne
odbieranie połączenia
poprzez podniesienie
słuchawki z ładowarki
 Odbieranie dowolnym
klawiszem
 Wiele języków

