Panasonic KX-FP373CE - fax na kanc. papír, telefon, záznamník, ECM, NAVIGATOR

Popis

KX-FP373CE
Fax na kanc. papír, tel. a záznamník, ECM, příjem do paměti, NAVIGATOR, hlasové razítko času a dne
zprávy,náhradní folie má kód KX-FA57E, barva bílá, náhradní model za fax KX-FP363CE

Rozpis cen
Recyklační poplatek
16,80 Kč
Cena bez poplatků
3 609,24 Kč
Cena s poplatky
3 626,04 Kč
DPH
19%
Cena s DPH
4 314,99 Kč

Panasonic KX-FP218CE-S - termotransferový fax/telefon/digit. záznamník

Popis
KX-FP218CE-S

Fax na kanc. papír v kompaktním provedení, tel. a záznamník 12 min., identifikace volajícího,
hromadné rozesílání, hlasitý telefon, NAVIGÁTOR, české menu, barva stříbrná
Rozpis cen
Recyklační poplatek
25,21 Kč
Cena bez poplatků
2 684,87 Kč
Cena s poplatky
2 710,08 Kč
DPH
19%
Cena s DPH
3 225,00 Kč

Panasonic KX-FP207CE-S - fax na kancelářský papír/telefon, NAVIGÁTOR

Popis
KX-FP207CE-S

Fax na kanc. papír v kompaktním provedení, identifikace volajícího, hromadné rozesílání,
příposlech linky, NAVIGÁTOR, české menu, barva stříbrná
Rozpis cen
Recyklační poplatek
25,21 Kč
Cena bez poplatků
2 264,71 Kč
Cena s poplatky
2 289,92 Kč
DPH
19%
Cena s DPH
2 725,00 Kč

Panasonic KX-FC258CE-S - termotransfer. fax s DECT sluch., barva stříbrná

Popis
KX-FC258CE-S

Fax na kanc. papír s DECT sluchátkem v kompaktním provedení, identifikace volajícího
CLIP, kombinace fax, telefon, digitální záznamník 15 min., DECT sluchátko KX-TGA810,
součástí přístroje je i standardní sluchátko, telefonní seznam pro 100 kontaktů, hlasitý telefon,
české menu, barva stříbrná.
Rozpis cen
Recyklační poplatek
25,21 Kč
Cena bez poplatků
4 785,71 Kč
Cena s poplatky
4 810,92 Kč
DPH
19%
Cena s DPH
5 725,00 Kč

Panasonic KX-FC228CE-T - termotransfer. fax s DECT sluch., digit.zázn.15min

Popis
KX-FC228CE-T

Fax na kanc. papír s DECT sluchátkem, v kompaktním provedení, kombinace fax, telefon,
digitální záznamník 15 min., DECT sluchátko KX-TGA711, telefonní seznam pro 100
kontaktů, identifikace volajícího CLIP, Polling - vyžádaný příjem, hromadné rozesílání.
Rozpis cen
Recyklační poplatek
25,21 Kč
Cena bez poplatků
3 777,31 Kč
Cena s poplatky
3 802,52 Kč
DPH
19%
Cena s DPH
4 525,00 Kč

Philips PPF 685 Magic 5 Voice Dect - termo-transfer fax/tel.+záznamník a DECT sluchátko

Popis
PHILIPS Magic5 Voice Dect DECT s bezdrátovým telefonem - kompatibilita s GAP (až 6
sluchátek), dosah 300m, podsvit displeje, 14 HiFi + 11 standard melodií, Fax na kancelářský
papír, tisk ink filmem, záhlaví stránky, automat. vytáčení, 14.4kbs, časovač, 50 stran paměť,
bezdrát. ovl. telefonu, Telefon paměť 200 čísel, hands-free, skup. odesílání, opakovaná volba
posl. 10 čísel, pooling, zkrácená volba, identif. volajícího, 10 vyzváněcích melodií (fax,
základna), Záznamník 30 min, přímý přístup, přesměrování, VIP Kopírka Multi copy 15 str,
zoom, zásobník na 50 stran.
TISK NA BĚŹNÝ KANCELÁŘSKÝ PAPÍR A4
Fax: ano - Group 3
Tisk: thermo-transfer
Kopírka: ano
Skener: ne
Tiskárna: ne
Záznamník: ano/30 min
Připojení k PC: ne
CLIP: ano
DECT telefon: ano
SMS: ano/pamět 30
Podavač papírů: 50 listů
Podavač dokumentů: 10 listů
Rychlost modemu: 14 000 bps
Kapacita paměti: 50 str.
Tel.seznam: 200 pozic
Handsfree: ano
Sluchátko: ano+DECT
Rozpoznání fax/tel: ano
Konektor pro ext. zařízení: ano
Ink.film: PFA351 (140str.)
Rozměry: 318x210x150
Hmotnost: 1,9 kg
Specialita: tisk her SUDOKU
Specifikace DECT sluchátka:
· kompatibilní s GAP (až 6 sluchátek)
· dosah 300 metrů
· pohotovostní stav: 120 hod
· doba hovoru: 10 hod.

· 14 HIFI vyzvánění
· 11 standardních vyzvánění
· podsvícený displej
· INTERCOM
· přístup do tel. seznamu faxu
SUDOKU:
Fax umožnuje tisknout herní plány hry SUDOKU.
Sudoku je japonská hra. Hra je rozdělena do čtverců 3 na 3, které jsou dále rozděleny na 3 × 3
pole. Podle obtížnosti je na méně nebo více čísel již vyplněno na začátku hry. Cílem hry je
vyplnit všechna čísla od 1 do 9 v hracím poli tak, že se každá číslice objeví v každém řádku,
sloupci a v každém z devíti čtverců právě jednou. Vždy je právě jedno řešení.
Rozpis cen
Recyklační poplatek
12,00 Kč
Cena bez poplatků
2 920,00 Kč
Cena s poplatky
2 932,00 Kč
DPH
19%
Cena s DPH
3 489,08 Kč

Philips PPF 675 Magic 5 Voice SMS - termo-transfer fax/tel. SMS +záznamník

Popis
PHILIPS Magic5 Voice SMS Fax na kancelářský papír, 14.4kbs, tisk ink filmem, záhlaví
stránky, aut. opak. vytáčení, 10 stran automat. podavač, časovač, 50 stran paměť, SMS funkce
paměť pro 30 SMS, Telefon paměť 200 čísel, hands-free, skup. odesílání, opakovaná volba
posl. 10 čísel, pooling, zkrácená volba, identif. volajícího, 10 vyzváněcích melodií,
Záznamník 30min, Kopírka 15 kopií stejné strany, zoom, zásobník na 50 stran.
TISK NA BĚŹNÝ KANCELÁŘSKÝ PAPÍR A4
Fax: ano - Group 3
Tisk: thermo-transfer
Kopírka: ano
Skener: ne
Tiskárna: ne
Záznamník: ano/30 min
Připojení k PC: ne
CLIP: ano
DECT telefon: ne
SMS: ano/pamět 30
Podavač papírů: 50 listů
Podavač dokumentů: 10 listů
Rychlost modemu: 14 400 bps
Kapacita paměti: 50 str.
Tel.seznam: 200 pozic
Handsfree: ano
Sluchátko: ano
Rozpoznání fax/tel: ano
Konektor pro ext. zařízení: ano
Ink.film: PFA351 (140str.)
Rozměry: 313x197x129 mm
Hmotnost: 2,4 kg
Specialita: tisk her SUDOKU
SUDOKU:
Fax umožnuje tisknout herní plány hry SUDOKU.
Sudoku je japonská hra. Hra je rozdělena do čtverců 3 na 3, které jsou dále rozděleny na 3 × 3
pole. Podle obtížnosti je na méně nebo více čísel již vyplněno na začátku hry. Cílem hry je

vyplnit všechna čísla od 1 do 9 v hracím poli tak, že se každá číslice objeví v každém řádku,
sloupci a v každém z devíti čtverců právě jednou. Vždy je právě jedno řešení.
Rozpis cen
Recyklační poplatek
12,00 Kč
Cena bez poplatků
2 080,00 Kč
Cena s poplatky
2 092,00 Kč
DPH
19%
Cena s DPH
2 489,48 Kč

Philips PPF 650 Magic 5 Basic Dect - termo-transfer fax/tel. + DECT sluchátko

Popis
PHILIPS Magic 5 Basic Dect DECT kompatibilita s GAP (až 5), dosah 300m, podsvit
displeje, 14 HiFi + 11 standard melodií, Fax na kancelářský papír, tisk ink filmem, záhlaví
stránky, aut. opak. vytáčení, 10 stran automat. podavač, časovač, 15 stran paměť, Telefon
skup. odesílání, opakovaná volba posl. 10 čísel, pooling, zkrácená volba, identif. volajícího,
10 vyzváněcích melodií, Kopírka 15 kopií stejné strany, zoom, zásobník na 50 stran.
TISK NA BĚŹNÝ KANCELÁŘSKÝ PAPÍR A4
Fax: ano - Group 3
Tisk: thermo-transfer
Kopírka: ano
Skener: ne
Tiskárna: ne
Záznamník: ne
Připojení k PC: ne
CLIP: ano
DECT telefon: ano/GAP
SMS: ano/pamět 30
Podavač papírů: 50 listů
Podavač dokumentů: 10 listů
Rychlost modemu: 9 600 bps
Kapacita paměti: 50 str.
Tel.seznam: 50 pozic
Handsfree: ano
Sluchátko: ano+DECT
Rozpoznání fax/tel: ano
Konektor pro ext. zařízení: ano
Ink.film: PFA351 (140str.)
Rozměry: 313x197x129 mm
Hmotnost: 2,2 kg
Specialita: tisk her SUDOKU
Připomenutí narozenin
Pomocí funkce připomenutí narozenin můžete zadat datum až pro 10 narozenin. Bezdrátový
telefon bude vyzvánět ve stanovený čas v zadaný den. Stiskem libovolného tlačítka alarm
ukončíte.
Alarm:
Bezdrátový telefon může vyzvánět každý den v nastavenou dobu vybraným tónem. Stiskem
libovolného tlačítka alarm ukončíte. Pokud požadujete alarm zcela ukončit, musíte tuto funkci

zrušit.
SUDOKU:
Fax umožnuje tisknout herní plány hry SUDOKU.
Sudoku je japonská hra. Hra je rozdělena do čtverců 3 na 3, které jsou dále rozděleny na 3 × 3
pole. Podle obtížnosti je na méně nebo více čísel již vyplněno na začátku hry. Cílem hry je
vyplnit všechna čísla od 1 do 9 v hracím poli tak, že se každá číslice objeví v každém řádku,
sloupci a v každém z devíti čtverců právě jednou. Vždy je právě jedno řešení.
Rozpis cen
Recyklační poplatek
12,00 Kč
Cena bez poplatků
2 164,00 Kč
Cena s poplatky
2 176,00 Kč
DPH
19%
Cena s DPH
2 589,44 Kč

Philips PPF 631 Magic 5 Primo - termo-transfer fax/tel.

Popis
PHILIPS Magic 5 Primo Fax na kancelářský papír, tisk ink filmem, záhlaví stránky, aut. opak.
vytáčení, 10 stran automat. podavač, časovač, 15 stran paměť, Telefon skup. odesílání,
opakovaná volba posl. 10 čísel, pooling, zkrácená volba, identif. volajícího, 10 vyzváněcích
melodií, Kopírka 15 kopií stejné strany, zoom, zásobník na 50 stran.
TISK NA BĚŹNÝ KANCELÁŘSKÝ PAPÍR A4
Fax: Group 3
Tisk: thermo-transfer
Kopírka: ano
Skener: ne
Tiskárna: ne
Záznamník: ne
Připojení k PC: ne
CLIP: ano
DECT telefon: ne
SMS: ne
Podavač papírů: 50 listů
Podavač dokumentů: 10 listů
Rychlost modemu: 9 600 bps
Kapacita paměti: 15 str.
Tel.seznam: 50 pozic
Handsfree: ne
Sluchátko: ano
Rozpoznání fax/tel: ano
Konektor pro ext. zařízení: ano
Ink.film: PFA351 (140str.)
Rozměry: 313x197x129 mm
Hmotnost: 2,4 kg
Specialita: tisk her SUDOKU
SUDOKU:
Fax umožnuje tisknout herní plány hry SUDOKU.
Sudoku je japonská hra. Hra je rozdělena do čtverců 3 na 3, které jsou dále rozděleny na 3 × 3
pole. Podle obtížnosti je na méně nebo více čísel již vyplněno na začátku hry. Cílem hry je
vyplnit všechna čísla od 1 do 9 v hracím poli tak, že se každá číslice objeví v každém řádku,
sloupci a v každém z devíti čtverců právě jednou. Vždy je právě jedno řešení.

Rozpis cen
Recyklační poplatek
12,00 Kč
Cena bez poplatků
1 660,00 Kč
Cena s poplatky
1 672,00 Kč
DPH
19%
Cena s DPH
1 989,68 Kč

