
¹ Identificação de chamadas DTMF/FSK: esse serviço depende da liberação e tipo de operadora. 

² Funções realizáveis entre telefones Intelbras das séries TS 8520 registrados em uma mesma base.
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O telefone sem fio TS 8520 possui tecnologia DECT 6.0, com identificação de 
chamadas, viva-voz e capacidade de expansão para até 4 ramais (base + 3 ramais). Seu 
design une o melhor da ergonomia, conforto e praticidade em um telefone único e com 
funções para facilitar o dia a dia dos usuários. 

Características

 » Tecnologia DECT 6.0

 » Identificação de chamadas¹

 » Display luminoso

 » Capacidade para até 4 ramais (base + 3 ramais)²

 » Agenda compartilhada para 100 contatos²

 » Registro de 10 chamadas realizadas e 50 recebidas (atendidas e não atendidas)

 » Discagem rápida para até 9 números

 » Data, hora e alarme

 » Menu trilíngue em português, espanhol e inglês

 » 10 tipos de toque com 5 opções de volume e silencioso

 » Bloqueio de chamadas originadas

 » Transferência de chamadas²

 » Conferência a três²

 » Comunicação interna²
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Design exclusivo

O TS 8520 possui um design contemporâneo, perfeito para 
combinar com qualquer ambiente.

Identificação de chamadas³

Saiba quem está ligando antes mesmo de atender e aceite 
apenas as ligações que você desejar.

³ Esse serviço depende da liberação e tipo de operadora.

Viva-voz

Realize ligações com as mãos livres utilizando a função Viva-voz. 
Mais comodidade e conforto para você.

Display luminoso

Facilita a visualização das informações em qualquer ambiente.

Eco mode

Com a função de consumo inteligente de energia, quanto 
menor a distância entre o fone e a base, maior é a economia.

Capacidade para até 4 ramais (base + 3 ramais)

Registre até 3 ramais adicionais à base principal e tenha 
acesso a funções4 como: comunicação interna, transferência 
de chamadas e conferência a três, onde somente o telefone 
principal (base) estará ligado à linha telefônica.
4 Funções realizáveis somente entre telefones sem fio Intelbras da série TS 8520 registrados em 
uma mesma base. Os telefones ramais devem ser adquiridos separadamente.

REDUZ CONSUMO
DE ENERGIA

TS 8520 Telefone sem fio digital
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Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat e e-mail: intelbras.com.br/suporte-tecnico
SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia BR 101, km 210 – Área Industrial – São José/SC – 88104-800
www.intelbras.com.br
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Tecnologia

Tecnologia digital DECT 6.0

Frequência 1,9 Ghz (1.910 - 1.920 Mhz)

Identificação de chamadas Sim

Sinalização DTMF/FSK Sim

Modos de discagem Tom/Pulso

Capacidade de expansão 4 ramais (base + 3 ramais)

Comunicação interna Sim

Conferência a três Sim

Compartilhamento de agenda Sim

Compatibilidade Telefones sem fio Intelbras da série TS 8520

Display

Display luminoso Azul

Tipo de display Dot matrix

Tamanho do display 1,8" 

Ajuste do contraste de display Não

Indicação de carga da bateria Sim

Indicação de alcance Sim

Exibição da duração da chamada Sim

Áudio

Viva-voz Sim

Ajuste de volume do viva-voz 5 níveis

Tipos de toque 10 monofônicos

Ajuste de volume de toque 5 opções + silencioso

Ajuste de volume do áudio de recepção 5 opções

Som do teclado ajustável Sim

Memória

Agenda 100 contatos

Registro de chamadas recebidas 50 (atendidas e não atendidas)

Registro de chamadas realizadas 10

Discagem rápida direta (1 toque) 9 números

Discagem rápida indireta (2 toques) Não

Características externas

Teclado luminoso Não

LED's Fone: indicação de chamadas

Entrada para fone de ouvido Não

Prendedor de cinto (clip belt) Não

Posições de uso Mesa

Facilidades

Data Sim

Hora Sim

Alarme Sim

Idiomas do menu Português, espanhol e inglês

Funções Flash, Rediscar, Mudo e Pausa

Bloqueio de chamadas Realizadas

Bloqueio de teclado Sim

Eco Mode Sim

Autoatendimento Sim

Autodesligamento Não

Não Perturbe Não

Primeiro a chamar Não

Cronômetro Não

Timer Não

Seleção pública/PABX Não

Ajuste de tempo de flash 100, 300 ou 600 ms

Código de área Sim

Categoria ID Sim

Page (localizador do fone) Sim

Monitoramento de ambiente Não

Babá eletrônica Não

Gravação de chamadas em curso Não

Alimentação

Capacidade da bateria 550 mAh

Duração da bateria aprox. 14 h em uso ou 250 h em repouso

Tipo de bateria Li-Ion (3,7V)

Alimentação Bivolt (100 – 240 V, 50/60Hz, 200mA)

Consumo de energia
0,59 W (em espera) 
0,84 W (em uso)

Informações técnicas

Dimensões (L × A × P)
Fone: 51 × 270 × 33 mm 
Base: 127 × 49 × 60 mm 
Fone + base: 270 × 75 × 60 mm

Peso líquido 396 g

Cor Vermelho

Conteúdo da embalagem
1 fone, 1 base, 1 bateria recarregável, 
1 adaptador de tensão bivolt, 1 cabo de linha 
telefônica e 1 manual do usuário

TS 8520 Telefone sem fio digital

Especificações técnicas

Soluções Integradas


