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DESIGN
EXCLUSIVO

IDENTIFICAÇÃO
DE CHAMADAS

VIVA-VOZ
COM AJUSTE DE
VOLUME

REGISTRO
DAS LIGAÇÕES

Com design moderno, o TC 8312 é ideal para quem deseja compor ambientes com
qualidade e sofisticação. Além do visual inovador, ele possui recursos intuitivos, como
Identificação de chamadas, ajuste do volume da campainha e Viva-voz. TC 8312, o
telefone que vai dar o que falar.
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A

»»Design diferenciado
»»Identificador de chamadas (DTMF e FSK)
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»»Viva-voz com ajuste de volume
»»Registro de chamadas (66 recebidas e 20 realizadas)
»»Ajuste de contraste do display (8 níveis)
»»16 opções de campainha

572 g

»»3 níveis de volume de campainha (alto, baixo e mudo)
»»Flash ajustável (100, 300, 600 ou 1000 ms)
»»Função Rediscagem
»»Tecla Hold (6 tipos de melodia)
»»Data e hora
»»Discagem Tom e pulso

Design diferenciado

Identificador de chamadas

O TC 8312 vai muito além das funcionalidades de um simples
telefone. Com o estilo retrô, seu design é perfeito para quem
deseja compor ambientes com qualidade e sofisticação.

Identifique o número de quem está ligando e escolha quais
ligações atender. Além disso, tenha acesso rápido às últimas
ligações realizadas e recebidas com informação de data e hora.

Viva-voz

Registro das ligações

Utilize a função Viva-voz e converse livremente sem precisar usar
as mãos. Mais comodidade e conforto para você.

O TC 8312 possui capacidade de registro de 20 chamadas
realizadas e 66 chamadas recebidas, permitindo que você retorne
inclusive as chamadas perdidas.

Especificações técnicas
Tecnologia

Facilidades

Identificação de chamadas

Sim

LED indicativo de chamadas

Não

Sinalização DTMF/FSK

Sim

Pré-discagem

Sim

Discagem Multi-frequencial (tone)

Sim

Tecla Mode

Não

Discagem por pulso

Sim

Tecla Flash

Sim

Tempo de flash

100, 300, 600, 1000 ms

Display
Display luminoso

Não

Tecla Redial

Sim

Dimensão do display

49,9x22,4 mm

Tecla Mute

Não

Ajuste do contraste do display

Sim

Tecla Pause

Não

Tipo de display

Alfanumérico

Teclas para navegação no menu

Sim

Exibição de data e hora

Sim

Função PABX

Não

Exibição da duração da chamada

Sim

Código de área

Não

Idioma do menu

Inglês

Bloqueio de teclado

Não

Idioma do manual

Português

Áudio
Viva-voz

Sim

Alimentação

Ajuste de volume do viva-voz

Sim

Linha telefônica

Sim

Alta-voz

Não

Pilhas

Não

Ajuste no volume do áudio de recepção

Não

Informações técnicas

Número de opções de campainha

16

Posição de uso

Mesa

Ajuste no volume da campainha

3 níveis (alto, baixo e mudo )

Cores

Branco, preto e vermelho

Cordão (espiral/liso)

2,4/2,1 m

Memória
Discagem rápida direta (1 toque)

Não

Peso líquido/bruto

0,572/0,836 kg

Discagem rápida indireta (2 toques)

Não

Medidas (CxLxA)

180x130x120 mm

Registro de chamadas recebidas (atendidas e não atendidas)

66

Conteúdo da embalagem

Registro de chamadas realizadas

20

1 telefone com fio, 1 cabo de linha
telefônica, 1 cabo espiral,
1 manual do usuário

Agenda

Não

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico
Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115
01.18
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