
Nr katalogowy: TB 01 00

Âwiadectwo homologacji nr: 87/2000

Rekomendacja TP S.A. nr: 24/2001

Producent: DeTeWe (Niemcy)

Bezprzewodowy telefon ISDN posiadajàcy polskie menu, ksià˝k´ telefonicznà na 40 wpisów

z mo˝liwoÊcià zalogowania 5 s∏uchawek do stacji bazowej. S∏uchawce mo˝emy przypisaç 

3 numery wielokrotne MSN. Dodatkowà opcjà jest pod∏àczenie do s∏uchawki zestawu

nag∏ownego oraz wspó∏praca ze stacjà dokujàcà i wspó∏praca z komputerem PC. Aparat 

realizuje po∏àczenia za pomocà stacji dokujàcej w trybie g∏oÊnomówiàcym. Wygoda

u˝ytkowania, prosta obs∏uga i estetyczny wyglàd pozwalajà na komfortowà prac´ w warun-

kach biurowych i domowych.

Telefony bezprzewodowe

EURIX 240



Telefony bezprzewodowe

Akcesoria

∑ Dodatkowa s∏uchawka
∑ Dodatkowa ∏adowarka
∑ Dodatkowy akumulator wibracyjny
∑ S∏uchawka nag∏owna
∑ Stacja dokujàca

Us∏ugi dodatkowe ISDN

∑ Wielokrotny numer abonenta – 8 numerów MSN (3 dla
s∏uchawki)

∑ Us∏ugi prezentacji numeru – CLIP/CLIR, COLP/COLR
∑ Przekierowanie wywo∏aƒ: bezwarunkowe – CFU, przy

braku odpowiedzi – CFNR, przy zaj´toÊci – CFB
∑ Informacja o op∏acie za po∏àczenie - AOC
∑ Po∏àczenie oczekujàce – CW
∑ Zawieszenie po∏àczenia – HOLD
∑ PrzenoÊnoÊç terminala – TP

Funkcje telefonu Eurix 240

∑ Pi´ciowierszowy wyÊwietlacz graficzny z podÊwietlaniem
∑ Ksià˝ka telefoniczna – 40 wpisów dla ka˝dej s∏uchawki
∑ Przycisk regulacji g∏oÊnoÊci
∑ Przycisk wywo∏aƒ SOS
∑ Mo˝liwoÊç pod∏àczenia s∏uchawki nag∏ownej
∑ Mo˝liwoÊç zalogowania 5 s∏uchawek przenoÊnych 

do stacji bazowej (Multilink)
∑ Naliczanie op∏at dla wszystkich pod∏àczonych cz´Êci

mobilnych

Dane techniczne

∑ Standard: DECT/GAP
∑ Waga (s∏uchawka): 146 g
∑ Wymiary (s∏uchawka): 57x154x26 mm
∑ Baterie: AAA



Nr katalogowy: TB 02 00

Âwiadectwo homologacji nr: 88/2000

Producent: DeTeWe (Niemcy)

Bezprzewodowy telefon ISDN z adapterem dla dwóch urzàdzeƒ analogowych 

(np. mo˝liwoÊç pod∏àczenia automatycznej sekretarki) posiadajàcy polskie menu, ksià˝k´

telefonicznà na 40 wpisów z mo˝liwoÊcià zalogowania 5 s∏uchawek do stacji bazowej. S∏uchaw-

ce mo˝emy przypisaç 3 numery wielokrotne MSN. Dodatkowà opcjà jest pod∏àczenie do

s∏uchawki zestawu nag∏ownego oraz wspó∏praca ze stacjà dokujàcà i wspó∏praca

z komputerem PC. Aparat realizuje po∏àczenia za pomocà stacji dokujàcej w trybie

g∏oÊnomówiàcym. Wygoda u˝ytkowania, prosta obs∏uga i ciekawy wyglàd pozwalajà 

na komfortowà prac´ w warunkach biurowych i domowych.

Telefony bezprzewodowe

EURIX 245



Telefony bezprzewodowe

Dane techniczne

∑∑∑ Standard: DECT/GAP
∑∑∑ Waga (s∏uchawka): 146 g
∑∑∑ Wymiary (s∏uchawka): 57x154x26 mm
∑∑∑ Baterie: AAA

Akcesoria

∑∑∑ Dodatkowa s∏uchawka
∑∑∑ Dodatkowa ∏adowarka
∑∑∑ Dodatkowy akumulator wibracyjny
∑∑∑ S∏uchawka nag∏owna
∑∑∑ Stacja dokujàca

Us∏ugi dodatkowe ISDN

∑∑∑ Wielokrotny numer abonenta – 8 numerów MSN (3 dla
s∏uchawki)

∑∑∑ Us∏ugi prezentacji numeru – CLIP/CLIR, COLP/COLR
∑∑∑ Przekierowanie wywo∏aƒ: bezwarunkowe – CFU, przy

braku odpowiedzi – CFNR, przy zaj´toÊci – CFB
∑∑∑ Informacja o op∏acie za po∏àczenie – AOC
∑∑∑ Po∏àczenie oczekujàce – CW
∑∑∑ Zawieszenie po∏àczenia – HOLD
∑∑∑ PrzenoÊnoÊç terminala – TP

Funkcje telefonu Eurix 245

∑∑ Pi´ciowierszowy wyÊwietlacz graficzny z podÊwietlaniem
∑∑ Ksià˝ka telefoniczna – 40 wpisów dla ka˝dej s∏uchawki
∑∑ Przycisk regulacji g∏oÊnoÊci
∑∑ Przycisk wywo∏aƒ SOS
∑∑ Mo˝liwoÊç pod∏àczenia s∏uchawki nag∏ownej
∑∑ Mo˝liwoÊç zalogowania 5 s∏uchawek przenoÊnych do

stacji bazowej (Multilink)
∑∑ Mo˝liwoÊç pod∏àczenia dwóch dodatkowych urzàdzeƒ

analogowych np. telefaksu, automatycznej sekretarki
∑∑ Programowanie portów analogowych poprzez s∏uchawk´

przenoÊnà
∑∑ Naliczanie i prezentacja op∏at za po∏àczenia dla wszyst-

kich pod∏àczonych urzàdzeƒ
∑∑ Mo˝liwoÊç przypisania do 3 numerów MSN dla ka˝dego

portu analogowego



Telefony bezprzewodowe

AKCESORIA – EURIX

Nr katalogowy: TB ⁄2 50

Dodatkowy akumulator
wibracyjny

Nr katalogowy: TB ⁄2 60

S∏uchawka nag∏owna

Nr katalogowy: TB ⁄2 20

Dodatkowa ∏adowarka

Nr katalogowy: TB ⁄2 ⁄0

Dodatkowa s∏uchawka

Nr katalogowy: TB ⁄2 30

Stacja dokujàca

Nr katalogowy: TB ⁄2 40

Dodatkowa s∏uchawka
EURIX STYLE



Nr katalogowy: TB 0300

Âwiadectwo zgodnoÊci nr: 216/2001

Rekomendacja TP S.A. nr: 26/2001

Producent: Swissevoice AG (Szwajcaria)

Najwy˝szej klasy bezprzewodowy telefon ISDN, z optycznà sygnalizacjà po∏àczenia 

i trybem g∏oÊnomówiàcym w s∏uchawce. Jego 4-liniowy podÊwietlany wyÊwietlacz, ksià˝ka

telefoniczna, d∏ugi czas pracy w trybie czuwania i d∏ugi czas rozmowy dajà wyjàtkowà wygod´

u˝ytkowania.

Telefony bezprzewodowe

ASCOM EURIT 133Pro.



Telefony bezprzewodowe

∑ Po∏àczenie informacyjne/prze∏àczanie pomi´dzy aktyw-
nymi po∏àczeniami/transfer po∏àczeƒ mi´dzy s∏uchawka-
mi zalogowanymi do bazy

∑ Mo˝liwoÊç rozszerzenia systemu do 6 s∏uchawek
∑ Po∏àczenie bezpoÊrednie („Goràca linia”)
∑ Prze∏àczanie rozmów mi´dzy abonentami zewn´trznymi
∑ R´czne odrzucanie rozmów
∑ Sygnalizacja DTMF
∑ Funkcja pods∏uchu pokoju dzieci´cego (gdy do bazy 

zalogowano co najmniej dwie s∏uchawki)
∑ Integracja z komputerem za pomocà PC Dialer III (opcja)

Dane techniczne

∑ Standard: Euro-ISDN (DSS1), DECT, GAP
∑ Tryb oczekiwania (akumulator NiMH) do 150 h
∑ Tryb rozmowy (akumulator NiMH ) do 15 h
∑ Zasi´g na zewn´trz budynku: do 300 m
∑ Zasi´g wewnàtrz budynku: do 50 m
∑ S∏uchawka wymiary: 140x51x30 mm
∑ Baza wymiary: 135x125x25 mm
∑ Waga s∏uchawki: 140 g

Funkcje telefonu Eurit 133 pro

∑ PodÊwietlany, czterowierszowy, graficzny wyÊwietlacz
LCD

∑ Optyczna sygnalizacja po∏àczenia przychodzàcego
∑ Wielofunkcyjny przycisk Fox
∑ Ksià˝ka telefoniczna – 150 wpisów
∑ BezpoÊredni dost´p do 9 funkcji menu
∑ Transfer ksià˝ki telefonicznej mi´dzy s∏uchawkami
∑ Powtarzanie ostatnich 15 numerów
∑ Automatyczne powtarzanie po∏àczenia
∑ Lista 30 odebranych i nieodebranych rozmów wraz 

z datà i godzinà
∑ Wybieranie numeru wraz z funkcjami korekcji 
∑ Wybór tonu dzwonka dla po∏àczeƒ wewn´trznych 

i zewn´trznych
∑ 10 melodii i 7 g∏oÊnoÊci dzwonka (dowolnie dobierane

dla ka˝dego numeru MSN)
∑ G∏oÊnik zewn´trzny
∑ Funkcja „Nie przeszkadzaj” (w∏àczanie/wy∏àczanie nieza-

le˝ne dla ka˝dego numeru MSN)
∑ WyÊwietlanie daty i czasu
∑ Nazwa u˝ytkownika wywo∏ywanego
∑ Prezentacja nazwy abonenta dzwoniàcego (jeÊli jest 

w ksià˝ce telefonicznej)
∑ Zliczanie op∏at dla ka˝dego u˝ytkownika, aparatu i dla

ca∏ego systemu
∑ WyÊwietlanie d∏ugoÊci czasu po∏àczenia
∑ Transfer rozmów mi´dzy s∏uchawkami 
∑ Jednoczesna realizacja 2 rozmów zewn´trznych 

i 1 wewn´trznej

Us∏ugi dodatkowe ISDN

∑ Wielokrotny numer abonenta – 5 numerów MSN
∑ Us∏ugi prezentacji numeru – CLIP/ CLIR, COLP/ COLR
∑ Przekierowanie wywo∏aƒ: bezwarunkowe – CFU, przy

braku odpowiedzi – CNFR, przy zaj´toÊci – CFB
∑ Informacja o op∏acie za po∏àczenie – AOC
∑ Po∏àczenie oczekujàce – CW
∑ Zawieszenie po∏àczenia – HOLD
∑ PrzenoÊnoÊç terminala – TP
∑ Krótkie wiadomoÊci tekstowe – UUS1



Nr katalogowy: TB 05 00

Âwiadectwo zgodnoÊci nr: 331/2001

Rekomendacja TP S.A. nr: 32/2002

Producent: Swissvoice (Szwajcaria)

Bezprzewodowy telefon ISDN o niepowtarzalnym wyglàdzie, pami´tajàcy odebrane 

i nieodebrane po∏àczenia, wyposa˝ony w ksià˝k´ telefonicznà i mo˝liwoÊç wysy∏ania 

i odbierania krótkich wiadomoÊci tekstowych UUS1. W systemie mo˝e byç zameldowanych do

6 s∏uchawek z przypisanymi 5 numerami MSN.

Telefony bezprzewodowe

ASCOM EURIT 525



Telefony bezprzewodowe

∑∑ WyÊwietlanie d∏ugoÊci czasu po∏àczenia
∑ Transfer rozmów mi´dzy s∏uchawkami 
∑∑ Jednoczesna realizacja 2 rozmów zewn´trznych 

i 1 wewn´trznej
∑∑ Po∏àczenie informacyjne/prze∏àczanie pomi´dzy aktyw-

nymi po∏àczeniami/transfer po∏àczeƒ mi´dzy s∏uchawka-
mi zalogowanymi do bazy

∑∑ Mo˝liwoÊç rozszerzenia systemu do 6 s∏uchawek
∑∑ Po∏àczenie bezpoÊrednie („Goràca linia”)
∑∑ Integracja z komputerem za pomocà PC Dialer III (opcja)

Dane techniczne

∑∑ Standard: Euro-ISDN (DSS1), DECT, GAP
∑∑ Tryb oczekiwania (akumulator NiCd) do 80 h
∑∑ Tryb rozmowy (akumulator NiCd) do 15 h
∑∑ Zasi´g na zewnàtrz budynku: do 300 m 
∑∑ Zasi´g wewnàtrz budynku: do 50 m
∑∑ S∏uchawka wymiary: 140x50x28 mm
∑∑ Baza wymiary: 135x125x25 mm
∑ Waga s∏uchawki: 145 g

Us∏ugi dodatkowe ISDN

∑∑ Wielokrotny numer abonenta – 5 numerów MSN
∑∑ Us∏ugi prezentacji numeru – CLIP/ CLIR, COLP/ COLR
∑∑ Przekierowanie wywo∏aƒ: bezwarunkowe – CFU, przy

braku odpowiedzi – CNFR, przy zaj´toÊci – CFB
∑∑ Informacja o op∏acie za po∏àczenie – AOC
∑∑ Po∏àczenie oczekujàce – CW
∑∑ Zawieszenie po∏àczenia – HOLD
∑∑ PrzenoÊnoÊç terminala – TP
∑∑∑ Krótkie wiadomoÊci tekstowe – UUS1

Funkcje telefonu Eurit 525

∑∑ Czterowierszowy, tekstowy wyÊwietlacz LCD
∑∑ Wielofunkcyjny przycisk Fox
∑∑ Ksià˝ka telefoniczna – 40 wpisów
∑∑ Transfer ksià˝ki telefonicznej mi´dzy s∏uchawkami
∑∑ Powtarzanie ostatnich 5 numerów
∑∑ Lista 20 nieodebranych i odebranych rozmów wraz 

z datà i godzinà
∑∑ Wybieranie numeru wraz z funkcjami korekcji
∑∑ Wybór tonu dzwonka dla po∏àczeƒ zewn´trznych 

i wewn´trznych
∑∑ 10 melodii dzwonka i 7 poziomów g∏oÊnoÊci (dowolnie

dobierane dla ka˝dego MSN)
∑∑ Funkcja „Nie przeszkadzaj” (w∏àczanie/wy∏àczanie nie-

zale˝nie dla ka˝dego MSN)
∑∑ WyÊwietlacz daty i czasu
∑∑ Nazwa u˝ytkownika wywo∏anego
∑∑ Prezentacja nazwy abonenta dzwoniàcego (jeÊli jest 

w ksià˝ce telefonicznej)
∑∑ Zliczanie op∏at dla ka˝dego u˝ytkownika, aparatu i dla

ca∏ego systemu



Telefony bezprzewodowe

AKCESORIA – EURIT

Nr katalogowy: TB 05 30

Dodatkowa ∏adowarka

Nr katalogowy: TB 05 10

Dodatkowa s∏uchawka

Dodatkowa s∏uchawka Eurit 525 

∑∑∑ Wielofunkcyjny przycisk Fox
∑∑ Ksià˝ka telefoniczna na 40 wpisów
∑∑ Lista 20 odebranych i nieodebranych po∏àczeƒ wraz 

z datà i godzinà
∑∑ Lista 5 ostatnio wybieranych numerów
∑∑ Zliczanie op∏at wyÊwietlane podczas rozmowy
∑∑ Goràca linia/pods∏uch pokoju dzieci´cego
∑∑ Wy∏àczany mikrofon
∑∑ WyÊwietlanie daty i godziny
∑∑ Darmowe po∏àczenia wewn´trzne mi´dzy s∏uchawkami



Nr katalogowy: TB 06 00

Âwiadectwo zgodnoÊci nr: 217/2001

Producent: Swissvoice (Szwajcaria)

Pierwszy bezprzewodowy telefon ISDN ze zintegrowanà cyfrowà automatycznà sekretarkà 

i programowalnym bezpoÊrednim dost´pie do 9 funkcji. Mo˝liwoÊç nagrania 10 zapowiedzi 

i programowania wspó∏pracy automatycznej sekretarki ze 150-numerowà ksià˝kà telefonicznà

daje mo˝liwoÊç definiowania pracy telefonu podczas naszej nieobecnoÊci.

Telefony bezprzewodowe

ASCOM EURIT 565



Telefony bezprzewodowe

∑∑ R´czne odrzucanie rozmów
∑∑ Sygnalizacja DTMF
∑∑ Funkcja pods∏uchu pokoju dzieci´cego (gdy do bazy 

zalogowano co najmniej dwie s∏uchawki)
∑∑ Integracja z komputerem za pomocà PC Dialer III (opcja)

Funkcje automatycznej sekretarki:

∑∑ Dynamiczna jakoÊç nagrania
∑∑ 10 zapowiedzi
∑∑ Maksymalny czas nagrania 22 min
∑∑ Obs∏uga ze stacji bazowej wyÊwietlana na s∏uchawce, 

gdy znajduje si´ ona na bazie
∑∑ Mo˝liwoÊç zdalnej obs∏ugi

Dane techniczne

∑∑ Standard: Euro-ISDN (DSS1), DECT, GAP
∑∑ Tryb oczekiwania (akumulator NiMH) do 150 h
∑∑ Tryb rozmowy (akumulator NiMH ) do 15 h
∑∑ Zasi´g na zewnàtrz budynku: do 300 m
∑∑ Zasi´g wewnàtrz budynku: do 50 m
∑ S∏uchawka wymiary: 140x51x30 mm
∑ Baza wymiary: 135x125x25 mm
∑ Waga s∏uchawki: 140 g

Us∏ugi dodatkowe ISDN

∑∑ Wielokrotny numer abonenta – 5 numerów MSN
∑∑ Us∏ugi prezentacji numeru – CLIP/ CLIR, COLP/ COLR
∑∑ Przekierowanie wywo∏aƒ: bezwarunkowe – CFU, przy

braku odpowiedzi – CNFR, przy zaj´toÊci – CFB
∑∑ Informacja o op∏acie za po∏àczenie – AOC
∑∑ Po∏àczenie oczekujàce – CW
∑∑ Zawieszenie po∏àczenia – HOLD
∑∑ PrzenoÊnoÊç terminala – TP
∑∑∑ Krótkie wiadomoÊci tekstowe – UUS1

Funkcje telefonu Eurit 565

∑∑∑ Ksià˝ka telefoniczna na 150 wpisów
∑ PodÊwietlany, czterowierszowy, graficzny wyÊwietlacz

LCD
∑∑∑ Optyczna sygnalizacja po∏àczenia przychodzàcego
∑∑∑ Wielofunkcyjny przycisk Fox
∑∑∑ BezpoÊredni dost´p do 9 funkcji menu
∑∑∑ Transfer ksià˝ki telefonicznej mi´dzy s∏uchawkami
∑∑∑ Powtarzanie ostatnich 15 numerów
∑∑∑ Automatyczne powtarzanie po∏àczenia
∑∑∑ Lista 30 odebranych i nieodebranych rozmów wraz 

z datà i godzinà
∑∑∑ Wybieranie numeru wraz z funkcjami korekcji 
∑∑ Wybór tonu dzwonka dla po∏àczeƒ wewn´trznych 

i zewn´trznych
∑∑ 10 melodii i 7 g∏oÊnoÊci dzwonka (dowolnie dobierane

dla ka˝dego numeru MSN)
∑∑ g∏oÊnik zewn´trzny
∑∑ Funkcja „Nie przeszkadzaj” (w∏àczanie/wy∏àczanie nieza-

le˝ne dla ka˝dego numeru MSN)
∑∑ WyÊwietlanie daty i czasu
∑∑ Nazwa u˝ytkownika wywo∏ywanego
∑∑ Prezentacja nazwy abonenta dzwoniàcego (jeÊli jest 

w ksià˝ce telefonicznej)
∑∑ Zliczanie op∏at dla ka˝dego u˝ytkownika, aparatu i dla

ca∏ego systemu
∑∑ WyÊwietlanie d∏ugoÊci czasu po∏àczenia
∑∑ Transfer rozmów mi´dzy s∏uchawkami 
∑∑ Jednoczesna realizacja 2 rozmów zewn´trznych 

i 1 wewn´trznej
∑∑ Po∏àczenie informacyjne/prze∏àczanie pomi´dzy aktyw-

nymi po∏àczeniami/transfer po∏àczeƒ mi´dzy s∏uchawka-
mi zalogowanymi do bazy

∑∑ Mo˝liwoÊç rozszerzenia systemu do 6 s∏uchawek
∑∑ Po∏àczenie bezpoÊrednie („Goràca linia”)



Telefony bezprzewodowe

AKCESORIA – EURIT

Nr katalogowy: TB 03 11

Dodatkowa s∏uchawka

Nr katalogowy: TB 03 21

Dodatkowa ∏adowarka

Dodatkowa s∏uchawka Eurit 133pro/565 

∑∑∑ Wielofunkcyjny przycisk Fox
∑∑∑ Ksià˝ka telefoniczna na 150 wpisów
∑∑∑ Lista 30 odebranych i nieodebranych po∏àczeƒ wraz 

z datà i godzinà
∑∑∑ Lista 15 ostatnio wybieranych numerów
∑∑∑ Zliczanie op∏at wyÊwietlane podczas rozmowy
∑∑∑ Goràca linia/pods∏uch pokoju dzieci´cego
∑∑∑ Wy∏àczany mikrofon
∑∑∑ WyÊwietlanie daty i godziny
∑∑∑ Po∏àczenia wewn´trzne mi´dzy s∏uchawkami



Telefony bezprzewodowe - Zestawienie

Funkcje DeTeWe Eurix 240 DeTeWe Eurix 245

WyÊwietlacz 5 wierszy 5 wierszy
IloÊç wpisów w ksià˝ce telefonicznej 40 40
Powtarzanie ostatnio wybieranych numerów 10 10
Automatyczne powtarzanie wywo∏ania NIE NIE
Lista po∏àczeƒ nieodebranych 10 10
Wybieranie numerów z funkcjà korekcji TAK TAK
Darmowe po∏àczenia wewn´trzne TAK TAK
Ró˝ne tony dla po∏àczeƒ wewn´trznych i zewn´trznych TAK TAK
Tryb g∏oÊnomówiàcy w s∏uchawce – –
Liczba tonów dzwonka 10 10
G∏oÊnik zewn´trzny TAK TAK
Wy∏àczanie mikrofonu TAK TAK
WyÊwietlanie daty i czasu NIE NIE
Funkcja 

”
Nie przeszkadzaj” TAK TAK

Nazwa u˝ytkownika wywo∏ywanego TAK TAK
Prezentacja nazwy u˝ytkownika wywo∏ujàcego (z ksià˝ki tel.) TAK TAK
Pods∏uch pokoju dzieci´cego – –
Zliczanie op∏at dla ka˝dego u˝ytkownika NIE NIE
Zliczanie op∏at dla ka˝dego aparatu TAK TAK
Zliczanie op∏at dla ka˝dej s∏uchawki – –
Zliczanie op∏at dla ca∏ego systemu TAK TAK
WyÊwietlanie d∏ugoÊci czasu po∏àczenia NIE NIE
Transfer rozmów mi´dzy s∏uchawkami TAK TAK
Maksymalna liczba s∏uchawek 5 5
Prze∏àczanie rozmów TAK TAK
Odrzucanie rozmów TAK TAK
Sygnalizacja DTMF TAK TAK
Oddzielna stacja bazowa NIE TAK
Filtrowanie wywo∏aƒ przychodzàcych TAK TAK
Zabezpieczanie has∏em TAK TAK
Automatyczna sekretarka – –
Maks. czas nagrania [minuty] – –
IloÊç zapowiedzi – –
Mo˝liwoÊç indywidualnych ustawieƒ dla ka˝dego numeru MSN – –
Monitoring – zdalne ods∏uchiwanie – –
Nagrania z podaniem daty i godziny – –

Us∏ugi dodatkowe ISDN

MSN 8 numerów 8 numerów
(3 dla s∏uchawki) (3 dla portu a/b)

CLIP/CLIR TAK/TAK TAK/TAK
COLP/COLR TAK/TAK TAK/TAK 
HOLD TAK TAK
CFU/CFB/CFNR TAK/TAK/TAK TAK/TAK/TAK
TP TAK TAK
AOC-D / AOC-E TAK/TAK TAK/TAK
CW TAK TAK
MCID TAK TAK
UUS1 NIE NIE

Dane techniczne

Waga s∏uchawki (g) 140 140
Wymiary s∏uchawki (mm) 57 x 154 x 26 57 x 154 x 26
Bateria AAA AAA
Czas oczekiwania 35 h (bateria NiCd) 80 h (bateria NiMH)
Czas rozmowy 4 h (bateria NiCd) 8 h (bateria NiMH)
Zasi´g na zewnàtrz budynku do 300 m do 300 m
Zasi´g wewnàtrz budynku do 50 m do 50 m

Opcje

Dodatkowa s∏uchawka TAK TAK
Dodatkowa ∏adowarka TAK TAK
Mo˝liwoÊç wspó∏pracy z PC poprzez stacj´ dokujàcà poprzez stacj´ dokujàcà
Dodatkowy akumulator wibracyjny TAK TAK

Gwarancja (w latach) 2 2



Telefony bezprzewodowe - Zestawienie

Funkcje ASCOM EURIT 133PRO ASCOM EURIT 525 ASCOM EURIT 565

WyÊwietlacz 4 wiersze 4 wiersze 4 wiersze
IloÊç wpisów w ksià˝ce telefonicznej 150 40 150
Powtarzanie ostatnio wybieranych numerów 10 5 10
Automatyczne powtarzanie wywo∏ania TAK TAK TAK
Lista po∏àczeƒ nieodebranych 30 20 30
Wybieranie numerów z funkcjà korekcji TAK TAK TAK
Darmowe po∏àczenia wewn´trzne TAK TAK TAK
Ró˝ne tony dla po∏àczeƒ wewn´trznych i zewn´trznych TAK TAK TAK
Tryb g∏oÊnomówiàcy w s∏uchawce TAK NIE TAK
Liczba tonów dzwonka 10 10 10
G∏oÊnik zewn´trzny TAK NIE TAK
Wy∏àczanie mikrofonu TAK TAK TAK
WyÊwietlanie daty i godziny TAK TAK TAK
Funkcja 

”
Nie przeszkadzaj” – – –

Nazwa u˝ytkownika wywo∏ywanego TAK TAK TAK
Prezentacja nazwy u˝ytkownika wywo∏ujàcego (z ksià˝ki tel.) TAK TAK TAK
Pods∏uch pokoju dzieci´cego TAK NIE TAK
Zliczanie op∏at dla ka˝dego u˝ytkownika TAK TAK TAK
Zliczanie op∏at dla ka˝dego aparatu – – –
Zliczanie op∏at dla ka˝dej s∏uchawki TAK TAK TAK
Zliczanie op∏at dla ca∏ego systemu TAK TAK TAK
WyÊwietlanie d∏ugoÊci czasu po∏àczenia TAK TAK TAK
Transfer rozmów mi´dzy s∏uchawkami TAK TAK TAK
Maksymalna liczba s∏uchawek TAK 6 TAK
Prze∏àczanie rozmów TAK TAK TAK
Odrzucanie rozmów – – –
Sygnalizacja DTMF TAK TAK TAK
Oddzielna stacja bazowa – –
Filtrowanie wywo∏aƒ przychodzàcych – – –
Zabezpieczanie has∏em – – –
Automatyczna sekretarka – – –
Maks. czas nagrania [minuty] 22
IloÊç zapowiedzi 10
Mo˝liwoÊç indywidualnych ustawieƒ dla ka˝dego numeru MSN TAK
Monitoring – zdalne ods∏uchiwanie TAK
Nagrania z podaniem daty i godziny TAK

Us∏ugi dodatkowe ISDN

MSN 5 numerów 5 numerów 5 numerów
CLIP/CLIR TAK/TAK TAK/TAK TAK/TAK
COLP/COLR TAK/TAK TAK/TAK TAK/TAK
HOLD TAK TAK TAK
CFU/CFB/CFNR TAK/TAK/TAK TAK/TAK/TAK TAK/TAK/TAK
TP TAK TAK TAK
AOC-D / AOC-E TAK/TAK TAK/TAK TAK/TAK
CW TAK TAK TAK
MCID TAK TAK TAK
UUS1 TAK TAK TAK

Dane techniczne

Waga s∏uchawki (g) 140 145 140
Wymiary s∏uchawki (mm) 135 x 125 x 25 135 x 125 x 25 135 x 125 x 25
Bateria AAA AAA AAA
Czas oczekiwania 150 h (akumulatory NiMH) 80 h (akumulator NiCd) 150 h (akumulatory NiMH)
Czas rozmowy 15 h (akumulatory NiMH) 8 h (akumulator (NiCd) 15 h (akumulatory NiMH)
Zasi´g na zewnàtrz budynku do 300 m do 300 m do 300 m
Zasi´g wewnàtrz budynku do 50 m do 50 m do 50 m

Opcje

Dodatkowa s∏uchawka TAK TAK TAK
Dodatkowa ∏adowarka – – –
Mo˝liwoÊç wspó∏pracy z PC poprzez PC Dialer III poprzez PC Dialer III poprzez PC Dialer III
Dodatkowy akumulator wibracyjny – – –

Gwarancja (w latach) – – –


