
Com design diferenciado, aliando o monofone vazado ao display luminoso na base, o TC 2110 
apresenta um conceito inovador de telefone compacto, já que permite a utilização do teclado e 

do display durante ligações. Versátil e prático, ele dispensa o uso de pilhas ou fonte de alimentação 
externa, e ainda combina com qualquer ambiente. 

TC 2110

Telefone gôndola com 
identifi cação de chamadas

Características

  Identifi cação de chamadas

  Display luminoso que dispensa pilhas

  Design diferenciado

  Utilização em mesa ou parede
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Características

Tecnologia

Identificação de chamadas sim

Sinalização DTMF/FSK sim

Discagem multifrequencial (tone) sim

Discagem por pulso sim

Display

 

 

Display luminoso sim

Dimensão do display 33,2 x 12,5 mm

Ajuste do contraste do display sim

Tipo de display Alfanumérico

Exibição de data e hora sim

Exibição da duração da chamada sim

Idioma do menu Português/Espanhol

Áudio

Viva-voz não 

Ajuste de volume do Viva-voz N/A

Ajuste no volume do áudio de recepção sim

Número de opções de campainha 1

Ajuste no volume da campainha 3 níveis (alto/baixo e mudo)

 Memória 

Discagem rápida direta (01 toque) não 

Discagem rápida indireta (02 toques) não 

Registro de chamadas recebidas              
(atendidas e não atendidas)

20

Registro de chamadas realizadas 20

Agenda não 

Facilidades

LED indicativo de chamadas não 

Pré-discagem não

Tecla Mode não 

Tecla Flash sim

Tempo de flash 100, 300, 600, 1000 ms

Tecla Redial sim

Tecla Mute sim

Tecla Pause não 

Teclas para navegação no menu sim

Função PABX não 

Código de área sim

Bloqueio de teclado não 

Idioma do manual Português/espanhol

Alimentação 
Linha telefônica sim

Pilhas não

 

Informações 
técnicas 

 

Posição de uso mesa/parede

Cores branco

Cordão (espiral/liso) 3 m/2 m

Peso líquido/bruto (kg) L: 0,322 kg / B: 0,380 kg

Medidas C x L x A 203 x 71 x 54 mm

Conteúdo da embalagem

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


