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KX-TG2511


KX-TG1311








KX-TG1312

zoznam
50 staníc
podsvietený
displej
rôzne farebné
prevedenia



sada s dvomi
prenosnými
jednotkami




39,90 €



sada
KX-TG2511
s dvomi
prenosnými
jednotkami










55,90 €

39,90 €

27,65 €

46,98 €

33,53 €

bez DPH

bez DPH

bez DPH

bez DPH

KX-TG6511

ako model
KX-TG2511
+ digitálny
záznamník

32,90 €

33,53 €

24,90 €

KX-TG2512 KX-TG2521

podsvietený displej
hlasité
telefonovanie
zoznam 50 staníc
voliteľný
Eco režim

KX-TG6521

veľký 1,8’’ podsvietený
displej a klávesnica
voliteľný Eco režim
hlasité telefonovanie
zoznam 100 staníc
podpora SMS



49,90 €
41,93 €

K vybraným modelom
bezdrôtových telefónov
dostanete
úspornú žiarivku
Panasonic
(do vypredania zásob).

bez DPH

38,90 €
32,69 €
bez DPH

20,92 €
bez DPH

KX-TG1100




KX-TG7302

zoznam
50 staníc
podsvietený
displej






edaj
Výpr




22,05 €

KX-TG6411

podsvietený displej
a klávesnica
hlasité telefonovanie
zoznam 100 staníc
podpora SMS
sada s dvomi
prenosnými
46,90 €
jednotkami







edaj
Výpr

39,41 €

18,53 €

bez DPH

bez DPH

KX-TG2513

Nemárnite čas hľadaním nižšej ceny! Lacnejšie NENÁJDETE!

Bezdrôtové telefóny DECT
KX-TG8011










36,95 €

63,78 €

31,05 €

bez DPH

bez DPH

50,34 €
bez DPH

KX-TG6512

sada KX-TG2511 s tromi prenosnými jednotkami

KX-TG8301

KX-TG8021

ako model
KX-TG8011
s dvomi
prenosnými
jednotkami





ako model
KX-TG8011
+ digitálny
záznamník






52,90 €



bez DPH

58,74 €

KX-TG8411

farebný grafický displej 1,5’’
podsvietená klávesnica
hlasité telefonovanie
zoznam 200 staníc
podpora SMS

sada s dvomi prenosnými jednotkami






bez DPH

36,05 €

KX-TG8511


KX-TG8421

farebný grafický displej 2,0’’
podsvietená klávesnica
hlasité telefonovanie
zoznam 200 staníc
podpora SMS



Elegantné lesklé
biele prevedenie
(pre ambulancie,
exkluzívne
salóny)

44,45 €

69,90 €

42,90 €

75,90 €

59,90 €

Uvedené DECT telefóny podporujú CLIP a voliteľne 6 slúchadiel / základňa (okrem radov KX-TG25xx, KX-TG110x a KX-TG131x).

KX-TG8012

farebný grafický displej 1,4’’
podsvietená klávesnica
hlasité
telefonovanie
zoznam
200 staníc
podpora SMS



Bonus

veľký 1,8’’ podsvietený
displej a klávesnica
hlasité telefonovanie
zoznam 100 staníc
podpora SMS





ako model
KX-TG8411
+ digitálny
záznamník






74,90 €



ako model
KX-TG8511
+ digitálny
záznamník
79,90 €

54,54 €

62,94 €

bez DPH

bez DPH

bez DPH

69,90 €
58,74 €
bez DPH

59,90 €

Novinky

50,34 €

bez DPH

KX-TG8521

2,0’’ farebný grafický displej
podsvietená klávesnica
hlasité telefonovanie
zoznam 200 staníc
podpora SMS
voliteľný Eco režim

67,14 €

64,90 €

bez DPH

Profesionálne náhlavné súpravy
Najširší sortiment bezdrôtových DECT
telefónov v našej špecializovanej predajni!

29,90 €















podsvietený displej 1,8’’
a klávesnica
hlasité
telefonovanie
zoznam
100 staníc
podpora SMS
voliteľný
Eco režim
41,93 €

bez DPH

bez DPH

podsvietený
displej
zoznam
40 staníc








49,90 €

21,01 €

41,93 €

bez DPH

bez DPH

náhlavná súprava
k telefónom
s upevnením
cez hlavu
konektor 2,5 mm







50,34 €










bez DPH






41,93 €



bez DPH






79,90 €



67,14 €



bez DPH



50,34 €



bez DPH



Gigaset A580 IP

Gigaset C470 IP

duálny DECT telefón (klasická tel. linka
+ 6 SIP účtov VoIP operátorov)
 3 ext. hovory súčasne (pripoj. min. 3 slúch.)
 podsvietený displej
 hlasité
telefonovanie
 zoznam
150 staníc
 podpora SMS







duálny DECT telefón (klasická tel. linka
+ 6 SIP účtov VoIP operátorov)
 3 ext. hovory súčasne
(pripoj. min. 3 slúch.)
 far. grafický displej
 hlasité telefonovanie
 zoznam 150 staníc
 podpora SMS







Gigaset SL780







75,55 €
OP

KE

T

bez DPH

bez DPH

LEA

Gigaset DX600A isdn



flexibilná duálna konfigurácia klasickej, alebo
ISDN linky a IP telefónie s DECT základňou
3 až 4 ext. hovory súčasne (podľa typu linky)
podpora SMS, Bluetooth/Link2mobile
pre integráciu mobilov
adresár 1000 položiek vCard (250 s obrázkami)
LAN rozhranie pre CTI synchronizáciu s PC
rozšíriteľný až na 6 slúchadiel
integrovaný digitálny záznamník 55 min.
veľký 3,5’’ grafický displej
analógová prípojka















+













DECT/GAP/ISDN
podpora SMS, Bluetooth
farebný podsvietený
grafický displej
hlasité telefonovanie
zoznam 250 staníc







elegantný kovový rám slúchadla
najmenší a najštíhlejší dizajn
podpora SMS, Bluetooth
farebný grafický displej 1,8’’
adresár 500 položiek vCard
vibračné zvonenie
hlasité telefonovanie
rozhranie mini-USB

Gigaset CX470isdn







DECT/GAP/ISDN
far. podsvietený
grafický displej
hlasité
telefonovanie
zoznam
150 staníc

119,90 €

89,90 €

100,76 €

75,55 €
bez DPH

bez DPH

Novinky
Gigaset E490

výkonný, inovatívny stolový telefón s integrovanou
bezdrôtovou DECT/GAP základňou
podpora SMS, Bluetooth/Link2mobile - integrácia mobilov
adresár 500 položiek vCard (100 s obrázkami)
LAN rozhranie pre CTI synchronizáciu s PC
rozšíriteľný na 6 slúchadiel
veľký 3,5’’ grafický displej
integrovaný digitálny
záznamník 55 min.



Gigaset SX680isdn

DECT/GAP/ISDN
rozšíriteľný až na 6 slúchadiel
veľký 3,5’’ grafický displej
podpora SMS, Bluetooth/
Link2mobile pre integráciu mobilov
LAN rozhranie pre CTI synchr. s PC
integrovaný dig. záznamník 55 min.
adresár 750 položiek vCard
(250 s obrázkami)
179,90 €
analógová
151,18 €
prípojka
bez DPH

229,90 €











odolný voči nárazom, prachu
a poliatiu vodou s krytím podľa IP54
farebný podsvietený
grafický displej
150 staníc (zoznam)
hlasité telefonovanie
podpora SMS

ISDN riešenia

prídavné slúchadlá k telefónom DECT/GAP :

Gigaset A58H

Gigaset DL500A



bez DPH

Gigaset Repeater

Gigaset C59H

75,55 €



117,56 €

Gigaset C38H

58,74 €

bez DPH

Gigaset SL400

bez DPH

89,90 €

117,56 €

139,90 €

193,19 €

69,90 €



139,90 €
117,56 €



bez DPH



Gigaset SL400H
139,90 €
117,56 €

Novinka

bez DPH

89,90 €

39,90 €

49,90 €

59,90 €

75,55 €

33,53 €

41,93 €

50,34 €

bez DPH

bez DPH

bez DPH

bez DPH

euroset 5020

euroset 5015

euroset 5010

euroset 5005

CLIP + zoznam posledných
50 zameškaných volaní
 hlasité telefonovanie
 blokovanie volania
 priama voľba 10x2 čísel
 20 miestny numerický LCD



20 miestny numerický LCD
 hlasité telefonovanie
 priama voľba 10x2 čísel
 blokovanie
volania



priama voľba 10x2 čísel
 blokovanie
volania







priama voľba 4 čísel
skrát. voľba
10 čísel






35,90 €
30,17 €

24,50 €

19,50 €

20,59 €

16,39 €

bez DPH

bez DPH

bez DPH





veľký podsvietený numerický displej
a veľké podsvietené tlačidlá
senzor priblíženia sa osoby pre aktiváciu
podsvietenia a automatického
bezdotykového príjmu prichádzajúceho
volania (pre nastavené čísla)
režim núdzovej rýchlej pomoci
49,50 €
CLIP so zoznamom posledných
41,60 €
50 prijatých volaní
bez DPH
hlasité
telefonovanie
priama voľba
6 čísel

39,50 €
33,19 €
bez DPH

Telefóny radu
Euroset na objednávku dodáme aj vo svetlom prevedení „arctic grey“ (okrem 5040).

149,90 €
125,97 €

Fidelity 1081





22,27 €

Magio100

veľké tlačidlá a displej
tlačidlo rýchlej pomoci
hlasité telefonovanie
podsv. displej / CLIP

senior dizajn

26,50 €




štíhly dizajn
montáž aj
na stenu

9,95 €
8,36 €

bez DPH

bez DPH

Allure 400





hlasité telefonovanie
10 + 3 pamätí
podsv. displej / CLIP
zvláštny vyzváňací VIP tón
pre dôležité hovory
19,95 €

intuitívne telefonovanie

predĺženie dosahu
bezdr. telefónov DECT
obsluha 2 hovorov súčasne
5 opakovačov / základňa

bez DPH

euroset 5040


Novinka

139,90 €

elegantný kovový rám slúchadla
podpora SMS, Bluetooth
far. grafický displej 2,5‘’
adresár 500 položiek
vCard
rozhranie
mini-USB

bez DPH

E AN D

Gigaset DX800A all in one




náhlavná súprava Bluetooth v.2.1
2 mikrofóny s technológiu AudioIQ2
pre elimináciou externého šumu
a akustického echa
99,90 €
aktívna podpora
83,95 €
2 zariadení
bez DPH
dosah
do 10m

Informujte sa na aktuálne ceny: 02 / 5363 1122.

89,90 €

R

59,90 €



bez DPH

farebný graf. displej 1,8’’
adresár 500 položiek vCard
hlasité telefonovanie
rozhranie mini-USB
podpora SMS



EU

farebný graf. displej 1,8’’
hlasité telefonovanie
zoznam 150 staníc
podpora SMS



125,21 €

Gigaset S790

kompatibilita s načúvacími prístrojmi
displej s vysokým kontrastom
a veľkými písmenami
zlepšená akustika (hlasitý
odposluch a zreteľný zvuk)
zoznam 150 staníc
veľké podsvietené tlačidlá
4 výrazne oddelené
tlačidlá skrátenej voľby

Plantronics Voyager PRO



149,00 €

T







Dostupné v prevedeniach
monaural / binaural, s potlačením
hluku z pozadia, alebo bez neho.

Novinka

Gigaset E500

Gigaset C590

49,90 €

podsvietený displej
hlasité telefonovanie
rozš. do 4 slúchadiel
zoznam 150 staníc
digitálny záznamník
podpora SMS



91,60 €

MA





109,00 €

Ceny od

bez DPH

bez DPH

DECT náhlavná súprava
3 spôsoby
upevnenia
eliminácia
ext. šumu
do 9 hodín
hovoru
dosah
do 50m



EC

Gigaset A585

Plantronics C65



náhlavná súprava
k telefónom
konektor 2,5 mm
s upevnením
16,90 €
za ucho
14,20 €

R

25,00 €





Novinky

veľký far. displej 1,7’’
hlasité telefonovanie
rozš. do 4 slúchadiel
zoznam 250 staníc
podpora SMS





59,90 €

Gigaset C300


ako model
KX-TG5511
+ digitálny
záznamník

ľahká a štýlová náhlavná
súprava s prípojným
káblom k telefónu
pohodlné pre časté
používanie
prispôsobiteľná
pre väčšinu
stolových telefónov

KX-TCA94

49,90 €

58,74 €

Gigaset AL140






ER



telefón s vysokou
odolnosťou proti prachu,
otrasom a postreku
tekutinou s krytím IP54
podsvietená klávesnica
a displej
hlasité telefonovanie
zoznam 200 staníc
podpora SMS
digitálny
69,90 €
záznamník

KX-TG5521

D



KX-TG5511



bez DPH

KX-TCA89
KX-TG6481

Plantronics SupraPlus

25,13 €

16,76 €
bez DPH

!

šajte

ú
V ys k

ako model
KX-TG6511
+ digitálny
záznamník

Magio105



LCD, CLIP
10+1 pamätí
11,95 €
10,04 €
bez DPH

Informujte sa na aktuálne ceny: 02 / 5363 1122.

