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TELEFON KX-TG7861

OPIS/DANE TECHNICZNE
Redukcja szumu
1,45-calowy, kolorowy ekran LCD TFT
Automatyczna sekretarka
Redukcja szumu
Wyciszenie odgłosów tła podczas rozmowy. Jeśli rozmówca znajduje się w
hałaśliwym miejscu i trudno go zrozumieć, za pomocą jednego specjalnego
przycisku można zmniejszyć poziom zbędnych dźwięków i lepiej usłyszeć jego
głos.
1,45-calowy, kolorowy ekran LCD TFT
Na ekranie LCD TFT zarówno tekst, jak i kolorowe elementy graficzne
prezentowane są w sposób bardziej czytelny i wyraźny niż w przypadku
konwencjonalnych wyświetlaczy. Ekran menu zawiera interfejs graficzny
oparty na ikonach. Ułatwia to uzyskanie dostępu do różnych funkcji i ustawień
telefonu.
Dostosowany system dźwięku (korektor dźwięku)
Użytkownik może regulować poziom głośności dźwięku w poszczególnych
zakresach częstotliwości. W zależności od potrzeb i funkcjonowania słuchu
można wprowadzić zmiany w trzech przedziałach. Dzięki wprowadzonym
zmianom łatwiej jest zrozumieć rozmówcę.
Kompatybilność z akcesoriami do znajdowania przedmiotów

Słuchawka ułatwia znajdowanie zagubionych przedmiotów. Wystarczy
przyczepić opcjonalne akcesorium do przedmiotów, które łatwo zgubić —
można je potem szybko odnaleźć przy użyciu słuchawki. Na ekranie
wyświetlana jest szacowana odległość od zgubionego przedmiotu. Zarówno
słuchawka, jak i akcesorium do znajdowania przedmiotów wydają dźwięk, co
ułatwia poszukiwania. Można skorzystać z maksymalnie czterech akcesoriów
do znajdowania przedmiotów (akcesoria sprzedawane są osobno).
* Wymagane jest opcjonalne akcesorium do znajdowania przedmiotów KXTGA20.
Filtrowanie połączeń przychodzących
Można zablokować irytujące telefony od pewnych abonentów. Jeśli pojawi
próba nawiązania połączenia z numeru znajdującego się na liście
zablokowanych abonentów, telefon nie wysyła do takiej osoby żadnego
sygnału i zrywa połączenie.
* Wymaga aktywowania u operatora telekomunikacyjnego usługi identyfikacji
numeru dzwoniącego.
Współdzielona książka telefoniczna
Książka telefoniczna może być automatycznie współużytkowana przez wiele
słuchawek bez konieczności kopiowania jej, tak aby można było korzystać z
niej jednocześnie w kuchni, w salonie i w innych pomieszczeniach. Takiej
książki telefonicznej używać może każda słuchawka zarejestrowana w bazie.
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