Telefones sem fio

Telefone sem fio digital
+ 2 ramais adicionais

TS 5123
DISPLAY E TECLADO
LUMINOSOS

Este combo de 1 base já vem com dois ramais, ótimo para pequenas empresas
por oferecer mobilidade e conforto, além de muita economia, já que seu custo
é menor quando comparado à compra dos telefones individualmente.
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Características
»»Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais)1
P
L

»»Registro de 15 chamadas atendidas, 20 não atendidas e 15 originadas
»»Bloqueio de chamadas (a cobrar e originadas)

Base

»»Agenda para 70 contatos, compartilhada entre os ramais1
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»»Entrada para fone de ouvido/headset2
»»Modo Babá3
»»10 tipos de toques polifônicos com 7 opções de volume
»»Comunicação interna, transferência de chamadas e conferência a três1
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»»Prendedor de cinto
A

Função realizável entre telefones sem fio Intelbras da série TS 51.
Acessório vendido separadamente.
3
É necessário possuir dois ramais para executar essa função.
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Expansível até 7 ramais

Entrada para fone de ouvido/headset

Adicione até 7 ramais simultâneos à mesma base e tenha
acesso a funções como comunicação interna, transferência
de chamadas e conferência a três.

Ideal para quem precisa estar ao telefone, mas com as mãos
livres para realizar outras tarefas.

Modo Babá

Eco Mode

Com o modo Babá ativado, é possível ouvir o que acontece no
quarto do seu bebê através de uma ligação interna entre ramais.

A potência de transmissão do sinal é ajustada de forma
automática, de acordo com a distância entre o fone e a base.
Assim, quanto mais próximos eles estiverem, menor é o
consumo de energia.

Prendedor de cinto

Display e teclado luminosos

O prendedor de cinto oferece maior mobilidade e liberdade
para executar mais tarefas manuais.

Garantem boa visualização mesmo em ambientes com
pouca ou nenhuma luminosidade.
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Especificações técnicas
Tecnologia

Facilidades

Tecnologia digital

Sim – DECT 6.0

Data

Sim

Frequência

1,9 GHz (1.910–1.920 MHz)

Hora

Sim

Identificação de chamadas

Sim – DTMF/FSK

Alarme

Sim

Sim

Idiomas do menu

Português, espanhol e inglês

Funções

Flash
Rediscar
Mudo
Pausa

Capacidade de expansão

7 ramais (base + 6 ramais)

Comunicação interna

Sim

Conferência a três

Sim

Transferência de chamadas

Sim

Compartilhamento de agenda

Sim – Agenda compartilhada

Menu de fácil navegação

Sim

Alcance

Até 300 metros em ambiente aberto
ou até 50 metros em ambiente fechado*

Discagem rápida

Sim – 10 números

Bloqueio de chamadas

Sim – Originadas e a cobrar

Compatibilidade

Telefones sem fio Intelbras da série TS 51

Bloqueio de teclado

Sim

Eco Mode

Sim

Secretária Eletrônica
Secretária eletrônica digital

Não

Discagem direta

Não

Tempo de gravação

N/D

LED no fone

Sim

Programação de tempo de duração dos recados

N/D

Autoatendimento

Sim

Informação de data e hora dos recados

N/D

Modo Repouso automático ao colocar o fone na base

Sim

Acesso remoto à secretária eletrônica

N/D

Seleção pública/PABX

Sim

LED para indicação de novas mensagens

N/D

Ajuste de tempo de flash

Sim – 100, 300, 600 ou 900 ms

Aviso sonoro para indicação de novas mensagens

N/D

Código de área

Sim

Capacidade de armazenamento

N/D

Modos de discagem

Tom/pulso

Mensagem de saudação de fábrica

N/D

Page (localizador do fone)

Sim

Mensagem de saudação personalizada

N/D

Monitoramento de ambiente

Não

Contador de mensagens na base

N/D

Babá eletrônica

Sim

Gravação de chamadas em curso

Não

Display
Display luminoso

Sim – Âmbar

Alimentação

Tipo de display

Gráfico

Capacidade da bateria

600 mAh

Tamanho do display

1,5”

Duração da bateria

200 horas em repouso ou 20 horas em uso

Indicação de carga da bateria

Sim

Tipo de bateria

NiMH

Indicação da intensidade do sinal

Sim

Alimentação

Memória
Capacidade da agenda

70 contatos

Registro de chamadas recebidas

Sim – 15 atendidas e 20 não atendidas

Registro de chamadas originadas

Sim – 15 chamadas

Consumo de energia
Informações Técnicas

Áudio
Viva-voz

Sim

Ajuste de volume do viva-voz

Sim – 7 opções

Tipos de toque

10 polifônicos

Ajuste de volume de toque

Sim – 7 opções

Ajuste de volume de áudio

Sim – 7 opções

Som do teclado ajustável

Sim

Características Externas
Teclado luminoso

Sim – Âmbar

Entrada para fone de ouvido

Sim – Conexão P1

Teclas para navegação no display

Sim

Prendedor de cinto (belt clip)

Sim

Posições de uso

Mesa

Bivolt (100–240 V)
1,4 W (em espera)
2,2 W (em uso)
6,2 W (em carga)

Dimensões (AxLxP)

Fone: 154x50x34 mm
Base (principal): 87x105x95 mm
Base (ramal): 85x85x97 mm
Fone + base (principal): 160x105x95 mm
Fone + base (ramal): 155x85x97 mm

Peso

Líquido: 839 g
Bruto: 1.146 g

Cor

Preto

Conteúdo da embalagem

3 fones, 1 base, 2 carregadores
de bateria para ramal, 3 prendedores
de cinto, 3 baterias recarregáveis,
3 adaptadores de tensão bivolt,
1 cabo de linha telefônica e 1 manual
do usuário

N/D = Não disponível.
*O alcance do aparelho pode variar devido a diversos fatores, como interferência, condições climáticas,
barreiras físicas, entre outros.
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Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Contato e chat: www.intelbras.com.br/suporte
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