COMMUNICATION SOLUTIONS
PRELIMINARY

Technical specifications are subject to change without notice.

DRAADLOZE DELUXE BUREAUTELEFOON
VOOR FLEXIBELE INZET EN GEBRUIK
NIEUWE, OP DECT TECHNOLOGIE GEBASEERDE, DELUXE,
BUREAUTELEFOON WELKE VERBONDEN KAN WORDEN MET EEN
BASISSTATION. GEBRUIKMAKEND VAN HD AUDIO EN ENCRYPTIE EN
HEEFT GEEN EXTRA KABELS NODIG.

Voordelen van gebruik

Speciale functiesets

De vrijheid hebben om op elke locatie te communiceren, maar met het comfort en de kwaliteit
van een bureautelefoon. De toevoeging van KX-TPA68 aan onze TGP-serie maakt de line-up
compleet. De line-up heeft nu drie soorten telefoons (standaard, compact en robuust) en twee
desktop-telefoons (Standard en De Luxe). Met behulp van de volledige capaciteit van de TGPserie kunnen er maximaal 8 draadloze bureautelefoons worden aangesloten per basisstation.
Om het bereik van de bureau- en draadloze handsets te vergroten, is er een optionele repeater
beschikbaar. U kunt maximaal 6 repeaters aansluiten in serieschakeling of in ster-modus.

De TPA68 behoort tot de toonaangevende single-cel SIP DECT TGP600. Door de firmware-update
van de cel kan het TGP600 Eco-systeem "Lijnstatus" bieden, wat een interne Busy Lampfunctie is voor alle apparaten die op de TGP600-cel zijn aangesloten. Dit toont de status van
andere gebruikerslijnen op het LCD-scherm.

Gebruikers in staat stellen om met één aanraking collega's te zien en ermee te verbinden,
verbetert de werk- / levensstijl van de gebruiker. Dankzij het comfort van HD AUDIO, zowel
beschikbaar voor de handset als voor de handsfree modus, biedt de TPA68 een unieke ervaring
als conferentietelefoon die overal kan worden gebruikt, zonder dat extra kabels hoeven te
worden geïnstalleerd.

Het TGP600-basisstation biedt een DECT-bewakingsfunctie via externe toegang (syslog) voor
het activeren van de prestaties van de verbonden telefoons. Dit maakt lean-apparaatgebruik en
geavanceerde ondersteuning mogelijk voor serviceproviders die apparaten beheren die zich op
afstand bevinden.
Door gebruik te maken van het IPEI-nummer voor de levering van handsets aan een TGP600basisstation, zorgen we ervoor dat er geen provisioningopties kunnen worden gevonden. Dit
biedt verder eenvoudig hardwarebeheer in het geval van kapotte eenheden of in het beheer van
de levensduur. De gebruiker hoeft alleen op de registratieknop op de handset te drukken.

KX-TPA68 BASIC SPECIFICATIONS
Specification title
LCD Size (Pixels, Lines)
LCD Backlight
Phonebook
Headset Port
LED
Flexible Function Keys

20
Yes (Full Duplex)

Ringtone Selection

Yes (27 different)

Bluetooth (Builtin)

No

DECT Power Save Mode

Yes

EHS

No

Noise Reduction

Yes

DECT Encryption

Yes

Weight
Dimensions (W x D x H)
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20

Speakerphone (HD)

Wall Mounting

(Deze functie is beschikbaar met de TGP600

1 colour (Blue)
18 (3 pages of 6 keys)
Yes

CATiq

Geeft de status van elke SIP lijn weer

Yes (2.5 mm audio jack)

Outgoing Call

Wideband Audio

KX-TGP600 Base Unit

Yes
Up to 500

Navigation Key
Incoming Call (Including Missed Call)

KX-TPA68 Desktop Phone

KX-TPA68
3.5 inch colour (320 x 240 pixels)

Yes
2.0 and DECT Security-STEP A
Optional (KX-A435)
840 g
High position: 205 x 171 x 189 mm / Low position: 205 x 187 x 156 mm

