
O TV 80 V é um telefone com design premiado internacionalmente. Ele combina 
ergonomia, conforto e praticidade em um telefone com funções que facilitam 

seu dia a dia. Possui 4 opções de cores, viva-voz e função Eco mode, que reduz o 
consumo de energia. TS 80 V: a união perfeita entre design e tecnologia.

¹ Funções realizáveis entre telefones Intelbras TS 80 V, TS 63 V, TS 8120 ou TS 8220 
registrados em uma mesma base.

TS 80 V

Telefone sem fi o digital

Características

  Tecnologia DECT 6.0

  Identifi cação de chamadas

  Display luminoso

  Viva-voz

  Design premiado 

  Capacidade para até 5 ramais (base + 4 ramais)¹

  Agenda para 100 contatos

  Registro de 50 chamadas atendidas e 10 originadas

  10 tipos de toques polifônicos

  Data, hora e alarme

  Menu trilíngue em português, espanhol e inglês

  Comunicação interna, transferência de chamadas, conferência a 
três, compartilhamento de agenda entre os fones e modo babá1

  Eco Mode para redução do consumo de energia



Identifi cação de chamadas

Identifi que o número de quem está ligando 
e escolha quais ligações atender. Além disso, 
tenha acesso rápido aos últimos números, 
atendidos ou não, armazenados no aparelho 
com data e hora da ligação.

Agenda para 100 contatos

Armazene seus contatos diretamente no 
aparelho e evite preocupações na hora de 
realizar uma chamada.

Eco mode

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

REDUZ CONSUMO
DE ENERGIA

Posição mesa ou parede

Prático, o TS 80 V tem duas opções de uso para 
facilitar ainda mais a comunicação. 

Disponível em 4 cores

Escolha qual opção combina mais com seu 
estilo e transforme ambientes com qualidade 
e tecnologia.

Tecnologia DECT 6.0

Obtenha maior alcance, tecnologia, qualidade 
de voz e segurança em sua comunicação.



Tecnologia

Tecnologia digital Sim - DECT 6.0 

Frequência 1,9 Ghz (1.910 - 1.920 Mhz)

Identificação de chamadas Sim - DTMF/FSK

Capacidade de expansão Sim - 5 ramais (base + 4 ramais) 

Comunicação interna Sim

Conferência a três Sim

Transferência de chamadas Sim

Compartilhamento de agenda Sim - Transferência de agenda

Alcance
Até 300 metros em ambiente aberto ou 
até 50 metros em ambiente fechado2

Compatibilidade
Telefones sem fio Intelbras TS 63 V, TS 
80 V, TS 8120 e TS 8220.

Secretária eletrônica

Secretária eletrônica digital Não

Tempo de gravação N/A

Programação de tempo de duração dos recados N/A

Informação de data e hora dos recados N/A

Acesso remoto à secretária eletrônica N/A

LED para indicação de novas mensagens N/A

Aviso sonoro para indicação de novas mensagens N/A

Capacidade de armazenamento N/A

Mensagem de saudação de fábrica N/A

Mensagem de saudação personalizada N/A

Contador de mensagens na base N/A

Display

Display luminoso Sim – Invertido

Tipo de display Matricial

Tamanho do display 1,5"

Indicação de carga da bateria Sim

Indicação de intensidade do sinal Não

Áudio

Viva-voz Sim

Ajuste de volume do viva-voz Sim - 4 opções

Tipos de toque 10 polifônicos

Ajuste de volume de toque Sim - 6 opções

Ajuste de volume de áudio Sim - 4 opções

Som do teclado ajustável Sim

Memória

Capacidade da agenda 100 contatos

Registro de chamadas recebidas Sim - 50 chamadas

Registro de chamadas originadas Sim - 10 chamadas

Características externas

Teclado luminoso Não

Entrada para fone de ouvido Não

Teclas para navegação no display Sim 

Prendedor de cinto (clip belt) Não

Posições de uso Mesa e Parede

Facilidades

Data Sim

Hora Sim

Alarme Sim

Idiomas do menu Português, espanhol e inglês.

Funções Flash, rediscar, mudo e pausa.

Menu de fácil navegação Sim

Discagem rápida Não

Bloqueio de chamadas Sim – Originadas

Bloqueio de teclado Sim

Eco Mode Sim

Discagem direta Não

LED no fone Não

Autoatendimento Sim

Modo repouso automático ao colocar o fone na base Sim

Seleção Pública/PABX Não

Ajuste de tempo de flash Sim - 100, 300 ou 600 ms

Código de área Sim

Modos de discagem Tom/Pulso

Page (localizador do fone) Sim

Monitoramento de ambiente/Babá eletrônica Sim - Interno

Gravação de chamadas em curso Não

Alimentação

Capacidade da bateria 550 mAh

Duração da bateria
150 horas em repouso ou 10 
horas em uso.

Tipo de bateria 2 pilhas AAA 1,2 V recarregáveis

Alimentação Bivolt (100 – 240 V)

Consumo de energia

Em espera: 0,82 W

Em uso: 1,02 W

Em carga: 3,24 W

Informações técnicas

Dimensões (H x L x P)

Fone: 160 x 54 x 24 mm

Base: 24 x 75 x 198 mm

Fone + base: 50 x 75 x 198 mm

Peso
Líquido: 333 g

Bruto: 464 g

Cores Preto, branco, coral e pink.

Conteúdo da embalagem

1 fone, 1 base, 2 pilhas recarre-
gaveis, 1 adaptador de tensão 
bivolt, 1 cabo de linha telefônica 
e 1 manual do usuário.

2 O alcance do aparelho pode variar devido a diversos fatores, como interferência, condições climáticas, 
barreiras físicas, entre outros.

Especificações técnicas

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Contato e chat: www.intelbras.com.br/suporte

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia BR 101, km 210 - Área Industrial - São José/SC - 88104-800
www.intelbras.com.br
01.14

Im
ag

e
m

 il
u

st
ra

ti
va

.


