Hagenuk - Accento 400 - bezdrátový DECT telefon, bílý

Popis
SPECIFIKACE:
DECT: ano
GAP: ano (až 6 sluch.)
LCD: DOT-matrix
CLIP: ano
SMS: ano
Podsvícený LCD: ano
Podsvícená klávesnice: ano
Záznamník: ne
Čtečka SIM karet: ne
Pohotovostní režim: až 100 hodin
Délka hovoru: až 10 hodin
Dosah: až 300 m ve volném prostoru
Telefonní seznam: 100 čísel s jménem
Paměť příchozích hovorů: až 30 čísel
Paměť pro odchozí volání: až 20 čísel
Rychlá/jednotlačítková volba: Hlasitý telefon na sluchátku: ano
Monitorování místnosti: ne
Interní volání mezi sluchátky: ano
Konference: ano (3 účastníci)
Flash: ano (300 ms)
Redial: ano (posledních 20 čísel)
Pauza: ano (3s)

Měření délky hovoru: ano
Počet vyzváněcích tónů sluchátka: 15x
Nastaveni hlasitosti vyzvánění: ano
Nastavení hlasitosti sluchátka: ano
Nastavení hlasitosti handsfree: ano
České menu: ne
Hodiny: ano
Datum: ano
Budík: ano
Kalkulačka: ne
Možnost upevnění na zeď: ne
Napájení: 2x AAA NiMh 600 mAh
Barva:bílá
Rozpis cen
Recyklační poplatek
0,00 Kč
Cena bez poplatků
799,00 Kč
Cena s poplatky
799,00 Kč
DPH
19%
Cena s DPH
950,81 Kč

Hagenuk - Accento 400 - bezdrátový DECT telefon, černý

Popis
SPECIFIKACE:
DECT: ano
GAP: ano (až 6 sluch.)
LCD: ano (DOT-matrix)
CLIP: ano
SMS: ano
Podsvícený LCD: ano
Podsvícená klávesnice: ano
Záznamník: ne
Čtečka SIM karet: ne
Pohotovostní režim: až 100 hodin
Délka hovoru: až 10 hodin
Dosah: až 300 m ve volném prostoru
Telefonní seznam: 100 čísel s jménem
Paměť příchozích hovorů: až 30 čísel
Paměť pro odchozí volání: až 20 čísel
Rychlá/jednotlačítková volba: Hlasitý telefon na sluchátku: ano
Monitorování místnosti: ne
Interní volání mezi sluchátky: ano
Konference: ano (3 účastníci)
Flash: ano (300 ms)
Redial: ano (posledních 20 čísel)
Pauza: ano (3s)
Měření délky hovoru: ano
Počet vyzváněcích tónů sluchátka: 15x
Nastaveni hlasitosti vyzvánění: ano
Nastavení hlasitosti sluchátka: ano
Nastavení hlasitosti handsfree: ano

České menu: ne
Hodiny: ano
Datum: ano
Budík: ano
Kalkulačka: ne
Možnost upevnění na zeď: ne
Napájení: 2x AAA NiMh 600 mAh
Barva:černá
Rozpis cen
Recyklační poplatek
0,00 Kč
Cena bez poplatků
799,00 Kč
Cena s poplatky
799,00 Kč
DPH
19%
Cena s DPH
950,81 Kč

Sagem D20T - bezdrátový telefon DECT/GAP s funkcí CLIP

Popis
SPECIFIKACE:
DECT: ano
GAP: ano (až 5 sluch.)
LCD: alfanumerický
CLIP: ano (číslo a jméno)
SMS: ne
Podsvícený LCD: ano
Záznamník: ne
Čtečka SIM karet:: ne
Pohotovostní režim: 160 hodin
Délka hovoru: 13 hodin
Dosah: až 300 m ve volném prostoru
Telefonní seznam: 25 čísel s jménem
Paměť příchozích hovorů: až 10 čísel
Paměť pro odchozí volání: až 24 čísel
Rychlá/jednotlačítková volba: ano
Hlasitý telefon na sluchátku: ano
Monitorování místnosti: ne
Měření délky hovoru: Počet vyzváněcích tónů sluchátka: 10x
Nastaveni hlasitosti vyzvánění: ano
Nastavení hlasitosti sluchátka: ano
Nastavení hlasitosti handsfree: ano
České menu: Hodiny: ano
Datum: ano
Budík: ne
Kalkulačka: ne
Možnost upevnění na zeď: ne

Napájení: 2x AAA NiMh
Barva: Rozpis cen
Recyklační poplatek
3,00 Kč
Cena bez poplatků
472,00 Kč
Cena s poplatky
475,00 Kč
DPH
19%
Cena s DPH
565,25 Kč

Interbell - IBD-4080 - bezšňůrový telefon s velkými tlačítky, vhodný pro seniory

Popis
Bezšňůrový analogový telefon s velkými tlačítky IBD-4080 je určen předevšim pro seniory a
zdravotně postižené, kteří mohou mít problémy s malými rozměry standardních telefonů.
Telefon je navržen pro pohodlný úchop a umožňuje pohodlné telefonování i při delších
hovorech.
Telefon umožňuje výrazně zvýšit hlasitost hovoru i vyzvánění. Příchozí hovor je také
indikován výrazným blikáním světelných diod. Přednastavená telefonní čísla lze jednoduše
vytáčet jedním stiskem tlačítek M1 ~ M4.
• zvýšená hlasitost vyzvánění handsetu a základny
• kontrastní LCD displej s podsvícením
• výrazná světelná indikace vyzvánění na handsetu
• vibrační vyzvánění
• paměti přímé volby
• velká tlačítka
SPECIFIKACE:
DECT: ano
GAP: ano
LCD: ano
CLIP: ano (FSK a DTMF)
SMS: ne
Podsvícený LCD: ano
Podsvícená klávesnice: ano
Záznamník: ne
Čtečka SIM karet: ne
Pohotovostní režim: až 100 hodin
Délka hovoru: až 8 hodin
Dosah: až 300 m ve volném prostoru
Telefonní seznam: 50 čísel s jménem
Paměť příchozích hovorů: až 50 čísel

Paměť pro odchozí volání: až 10 čísel
Rychlá/jednotlačítková volba: Hlasitý telefon na sluchátku: ano
Monitorování místnosti: ne
Interní volání mezi sluchátky: ano
Konference: ano (3 účastníci)
Flash: ano
Redial: ano (posledních 10 čísel)
Pauza: ano
Měření délky hovoru: ano
Počet vyzváněcích tónů sluchátka: 9x
Nastaveni hlasitosti vyzvánění: ano (9 stupňů)
Nastavení hlasitosti sluchátka: ano
Nastavení hlasitosti handsfree: ano
České menu: ano
Hodiny: ano
Datum: ano
Budík: ne
Kalkulačka: ne
Možnost upevnění na zeď: ne
Napájení: 3x AAA mA akumulátor
Barva:černo-stříbrná
Rozpis cen
Recyklační poplatek
3,00 Kč
Cena bez poplatků
730,00 Kč
Cena s poplatky
733,00 Kč
DPH
19%
Cena s DPH
872,27 Kč

Alcatel - 21879 DECT ultra slim ALCATEL

Popis
Ultra tenký telefon, luxusní design
Čistý zvuk bez rušení
Zobrazení ID
Hlasitý odposlech
Melodické vyzvánění
Extra velký bodový LCD displej
Podsvětlená klávesnice České menu
Rozpis cen
Recyklační poplatek
0,00 Kč
Cena bez poplatků
1 159,00 Kč
Cena s poplatky
1 159,00 Kč
DPH
19%
Cena s DPH
1 379,21 Kč

Grundig ILLION 1 BLACK - DECT/GAP bezdrátový stylový telefon s barevným LCD, černý

Popis
Grundig DECT - GAP, stylový digitální bezdrátový telefon, barevný grafický diplej 4096
barev, SMS funkce - 20 SMS paměť, polyfonní vyzvánění, 7 melodií + 3 klaiscká vyzvánění,
telefonní seznam na 100 kontaktů nezávisle v každém sluchátku, přenos kontaktů mezi
sluchátky, označení kontaktu ikonou doma/práce/mobil,..., CLIP - zobr. čísla a jména
volajícího, grafické uživatelské rozhraní, 20 posledně volaných, 30 posledně volajících, 5
různých grafických pozadí, VIP melodie - možno přiřadit různou melodii ke každému
kontaktu, handsfree na sluchátku, klávesové zkratky - přímá volba čísla stlačením tlačítka,
zpětné volání, přidržení hovoru, monitorování místnosti, datum / čas / budík, sledování délky
hovoru, AAA akumulátory, doba hovoru až 10 hodin
SPECIFIKACE:
DECT: ano
GAP: ano (až 5 sluch.)
LCD: barevný 128x128 pix/ 4096 barev
CLIP: ano (FSK/DTMF)
SMS: ano
Záznamník: ne
Čtečka SIM karet:: ne
Pohotovostní režim: 100 hodin
Délka hovoru: 10 hodin
Dosah: až 300 m ve volném prostoru
Telefonní seznam: 100 čísel
Paměť příchozích hovorů: až 30 čísel
Paměť pro odchozí volání: až 20 čísel
Rychlá/jednotlačítková volba: ano
Hlasitý telefon na sluchátku: ano
Monitorování místnosti: ano
Měření délky hovoru: ano
Počet vyzváněcích tónů: 7x polyfonní+3x klasické
Nastaveni hlasitosti vyzvánění: ano

Nastavení hlasitosti sluchátka: ano
Nastavení hlasitosti handsfree: ano
České menu: ano
Hodiny: ano
Datum: ano
Budík: ano
Kalkulačka: ne
Možnost upevnění na zeď: ne
Napájení: AAA akumulátory
Barva: černá
Rozpis cen
Recyklační poplatek
3,00 Kč
Cena bez poplatků
1 165,00 Kč
Cena s poplatky
1 168,00 Kč
DPH
19%
Cena s DPH
1 389,92 Kč

Grundig ILLION LITE 1 - DECT/GAP bezdrátový stylový telefon

Popis
Grundig Illion Lite 1: stylový digitální bezdrátový telefon, DECT - GAP až 5 sluchadel,
modře podsvícený alfanumerický displej (2 řádky znaků + 1 řádka ikon), telefonní seznam
pro 40 kontaktů, CLIP - zobr. čísla a jména volajícího, 10 vyzváněcích tónů ve sluchadle a 10
v základně, 20 posledně uskutečněných hovorů, handsfree na sluchátku, datum / čas / budík,
sledování délky hovoru, AAA akumulátory, doba hovoru až 10 hodin, pohotovstní režim až
100 hodin, ECO, jednoduché ovládání v češtině
Rozpis cen
Recyklační poplatek
3,00 Kč
Cena bez poplatků
912,00 Kč
Cena s poplatky
915,00 Kč
DPH
19%
Cena s DPH
1 088,85 Kč

Grundig ILLION SELIO 1 - DECT/GAP bezdrátový stylový telefon

Popis
Grundig Selio 1: stylový digitální bezdrátový telefon, DECT - GAP až 5 sluchadel,
podsvícený alfanumerický displej (1 řádek znaků + 1 řádka ikon), telefonní seznam pro 40
kontaktů, CLIP - zobr. čísla a jména volajícího, 5 vyzváněcích tónů ve sluchadle a 5 v
základně, 20 posledně uskutečněných hovorů, datum / čas / budík, sledování délky hovoru,
AAA akumulátory, doba hovoru až 10 hodin, pohotovstní režim až 100 hodin, ECO,
jednoduché ovládání v češtině
Rozpis cen
Recyklační poplatek
3,00 Kč
Cena bez poplatků
668,00 Kč
Cena s poplatky
671,00 Kč
DPH
19%
Cena s DPH
798,49 Kč

Grundig ILYOS BLACK - DECT/GAP bezdrátový stylový telefon s barevným LCD

Popis
Grundig Ilyos DECT - GAP, velký 1,7" displej, modře podsvícené klávesy a displej, SMS
funkce, 10 polyfonních a 7 HiFi melodií vyzváneění, telefonní seznam na 100 kontaktů,
přenos kontaktů mezi sluchátky, CLIP - zobr. čísla a jména volajícího, handsfree na
sluchátku, klávesové zkratky - přímá volba čísla stlačením tlačítka, zpětné volání, pridržení
hovoru, monitorování místnosti, datum / čas / budík, sledování délky hovoru, 2xAAA
akumulátory, doba hovoru až 12 hodin, pohotovostní doba až 120 hodin
SPECIFIKACE:
DECT: ano
GAP: ano
LCD: 1,7"
CLIP: ano (FSK/DTMF)
SMS: ano
Podsvícený LCD: ano (modře)
Podsvícená klávesnice: ?
Záznamník: ne
Čtečka SIM karet:: ne
Pohotovostní režim: 120 hodin
Délka hovoru: 12 hodin
Dosah: až 300 m ve volném prostoru
Telefonní seznam: 100 čísel
Paměť příchozích hovorů: až 20 čísel
Paměť pro odchozí volání: až 20 čísel
Rychlá/jednotlačítková volba: ano
Hlasitý telefon na sluchátku: ano
Monitorování místnosti: ano
Interní volání mezi sluchátky: ano
Konference: ano (3 účastníci)
Flash: ano (300 ms)
Redial: ano (posledních 20 čísel)

Pauza: Měření délky hovoru: ano
Počet vyzváněcích tónů: 10x polyfonní/7x HIFI
Nastaveni hlasitosti vyzvánění: ano
Nastavení hlasitosti sluchátka: ano
Nastavení hlasitosti handsfree: ano
České menu: ?
Hodiny: ano
Datum: ano
Budík: ano
Kalkulačka: ne
Možnost upevnění na zeď: ne
Napájení: 2x AAA NiMh
Barva: černá
Rozpis cen
Recyklační poplatek
0,00 Kč
Cena bez poplatků
831,00 Kč
Cena s poplatky
831,00 Kč
DPH
19%
Cena s DPH
988,89 Kč

Sencor - STC 200 DECT/GAP bezdrátový telefon

Popis
• možnost rozšíření s GAP telefony
• digitální zabezpeční a čistý zvuk
• identifikace volajícího ID
• alfanumerický podsvětlený displej
• telefonní seznam na 10 čísel
• paměť na 10 příchozích volání
• opaková volba posledního čísla
• možnost vypnutí mikrofonu, zámek klávesnice
• 5 vyzvánějících melodií, vyhledávání sluchátka
• nastavitelnost hlasitosti sluchátka a vyzvánění
• dosah až 300m na volném prostranství
• upozornění při překročení dosahu základny
• až 100 hodin pohotovostní režim
• doba hovoru až 8 hodin
DECT: ano
GAP: ano (až 4 sluch.)
LCD: čb-alfanum.
CLIP: ano FSK/DTMF
SMS: ne
Záznamník: ne
Telefonní seznam: 10 čísel
Podsvícený LCD: ano
Pamě't na přích. volání: 10 čísel
Mute: ano
Redial: ano
Vyzvánění: 5 melodií
Hlasitost vyzvánění: ano
Hlasitost sluchátka: ano
Paging: ano
Dosah: 300/50 m
Pohotovostní režim: 100 hod
Délka hovoru: 8 hod
Tónová volab: ano
Pulsní volba: ano

Rozpis cen
Recyklační poplatek
3,36 Kč
Cena bez poplatků
494,64 Kč
Cena s poplatky
498,00 Kč
DPH
19%
Cena s DPH
592,62 Kč

Sencor - STC 400 DECT/GAP voděodolný bezdrátový telefon

Popis
Bezdrátový telefon s ochranou proti stříkající vodě a prachu s možností rozšíření s GAP
telefony. Ideální na zahradu, do dílny atd...
• možnost rozšíření s GAP telefony
• sluchátko s ochranou proti postříkání vodou
• digitální zabezpeční a čistý zvuk
• identifikace volajícího ID
• alfanumerický podsvětlený displej
• telefonní seznam na 10 čísel
• paměť na 10 příchozích volání
• opaková volba posledního čísla
• možnost vypnutí mikrofonu, zámek klávesnice
• 5 vyzvánějících melodií
• nastavitelnost hlasitosti sluchátka a vyzvánění
• vyhledávání sluchátka
• dosah až 300m na volném prostranství
• upozornění při překročení dosahu základny
• až 100 hodin pohotovostní režim
• doba hovoru až 8 hodin
DECT: ano
GAP: ano (až 4 sluch.)
LCD: čb-alfanum.
CLIP: ano FSK/DTMF
SMS: ne
Záznamník: ano, až 9 min
Telefonní seznam: 10 čísel
Podsvícený LCD: ano
Pamě't na přích. volání: 10 čísel
Mute: ano

Redial: ano
Vyzvánění: 5 melodií
Nastavení hlasitosti vyzvánění: ano
Nastavení hlasitosti sluchátka: ano
Paging: ano
Dosah: 300/50 m
Pohotovostní režim: 100 hod
Délka hovoru: 8 hod
Tónová volab: ano
Pulsní volba: ano
Rozpis cen
Recyklační poplatek
3,36 Kč
Cena bez poplatků
655,64 Kč
Cena s poplatky
659,00 Kč
DPH
19%
Cena s DPH
784,21 Kč

Sencor - STC 71 DECT/GAP bezdrátový telefon

Popis
• Skandinávský design oceněný RED DOT AWARD
• Vícejazčné menu (Čeština, Maďarština, Polština, Ruština Angličtina)
• Možnost rozšíření s GAP telefony
• Podvícený alfanumerický negativní displej se zobrazením čísla volajícího
• Digitální zabezpečení a čistý zvuk
• Hlasitý telefon
• Jmenný seznam na 20 čísel
• Ukazatel délky hovoru
• Opakovaná volba posledního čísla
• 9 melodií vyzvánění
• Nastavení hlasitosti sluchátka a vyzvánění
• Paging
• Možnost vypnutí mikrofonu
• Pohotovostní režim až 96 hodin
• Hovor až 6 hodin
• Upozornění při překročení dosahu základny
• Upozornění při vybití baterie
• LED indikace nabíjení
• Clip pro nošení přenosné části
• Dosah až 300 m venku, 50 m uvnitř
Rozpis cen
Recyklační poplatek
3,36 Kč
Cena bez poplatků
835,64 Kč
Cena s poplatky
839,00 Kč
DPH
19%
Cena s DPH
998,41 Kč

Siemens - GIGASET A380 Espresso+Creme - DECT/GAP bezdrátový telefon

Popis
Bezdrátový telefon
- DECT/GAP bezdrátový telefon
- podsvícený černobílý displej
- instalace plug&play
- tel. seznam pro 120 jmen a čísel
- seznam posledních 20 zmeškaných volání
- opětovné volání posledních 10 čísel
- 10 stand. melodií vyzvánění
- menu ve 21 jazycích
- handsfree
- budík
- CLIP a CNIP
- připojení až 4 sluchátek
- barva: espresso+creme
Rozpis cen
Recyklační poplatek
3,00 Kč
Cena bez poplatků
1 103,91 Kč
Cena s poplatky
1 106,91 Kč
DPH
19%
Cena s DPH
1 317,22 Kč

Siemens - GIGASET A380 Orange - DECT/GAP bezdrátový telefon (oranžový)

Popis
Bezdrátový telefon
- DECT/GAP bezdrátový telefon
- podsvícený černobílý displej
- instalace plug&play
- tel. seznam pro 120 jmen a čísel
- seznam posledních 20 zmeškaných volání
- opětovné volání posledních 10 čísel
- 10 stand. melodií vyzvánění
- menu ve 21 jazycích
- handsfree
- budík
- CLIP a CNIP
- připojení až 4 sluchátek
- barva: orange
Rozpis cen
Recyklační poplatek
0,00 Kč
Cena bez poplatků
1 106,91 Kč
Cena s poplatky
1 106,91 Kč
DPH
19%
Cena s DPH
1 317,22 Kč

Siemens - GIGASET A580 Piano Black - DECT/GAP bezdrátový telefon, barva: černá

Popis
Bezdrátový telefon
- DECT/GAP bezdrátový telefon
- podsvícený černobílý displej
- instalace plug&play
- tel. seznam pro 150 jmen a čísel
- seznam posledních 20 zmeškaných volání
- opětovné volání posledních 20 čísel
- 5 polyfon. a 10 stand. melodií vyzvánění
- SMS pro 160 znaků
- menu ve 21 jazycích
- handsfree
- budík
- kompatibilní s repeatrem
- CLIP a CNIP
- možnost montáže na stěnu
- připojení až 4 sluchátek
- barva: černá
Rozpis cen
Recyklační poplatek
3,00 Kč
Cena bez poplatků
1 103,91 Kč
Cena s poplatky
1 106,91 Kč
DPH
19%
Cena s DPH
1 317,22 Kč

Siemens - GIGASET A585 Piano Black - DECT/GAP bezdrátový telefon se záznamníkem, barva: černá

Popis
Bezdrátový telefon se záznamníkem
- DECT/GAP bezdrátový telefon
- A585 - záznamník na 25 min.
- podsvícený černobílý displej
- instalace plug&play
- tel. seznam pro 150 jmen a čísel
- seznam posledních 20 zmeškaných volání
- opětovné volání posledních 20 čísel
- 5 polyfon. a 10 stand. melodií vyzvánění
- SMS pro 160 znaků
- menu ve 21 jazycích
- handsfree
- budík
- kompatibilní s repeatrem
- CLIP a CNIP
- možnost montáže na stěnu
- připojení až 4 sluchátek
- barva: černá
Rozpis cen
Recyklační poplatek
3,00 Kč
Cena bez poplatků
1 372,62 Kč
Cena s poplatky
1 375,62 Kč
DPH
19%
Cena s DPH
1 636,99 Kč

Siemens - GIGASET AL140 Black - DECT/GAP bezdrátový telefon

Popis
Bezdrátový telefon
- DECT/GAP bezdrátový telefon
- podsvícený alfanumerický displej
- zobrazení datumu a času
- instalace plug and play
- tel. seznam pro 40 tel. čísel se jménem
- seznam posledních 20 zmeškaných volání
- opětovné volání posledních 10 čísel
- 10 melodií vyzvánění
- CLIP
- připojení až 4 přenosných částí
- barva: černá
Rozpis cen
Recyklační poplatek
3,00 Kč
Cena bez poplatků
684,68 Kč
Cena s poplatky
687,68 Kč
DPH
19%
Cena s DPH
818,34 Kč

Siemens - GIGASET AL145 DUO - DECT/GAP bezdrátový telefon + přídavné sluchátko

Popis
- v balení Gigaset AL145 + AL14
Bezdrátový telefon se záznamíkem
- DECT/GAP bezdrátový telefon se záznamníkem
- záznamník na 14 min.
- podsvícený alfanumerický displej
- zobrazení datumu a času
- instalace plug and play
- tel. seznam pro 40 tel. čísel se jménem
- seznam posledních 20 zmeškaných volání
- opětovné volání posledních 10 čísel
- 10 melodií vyzvánění
- CLIP
- připojení až 4 přenosných částí
- barva černá
Rozpis cen
Recyklační poplatek
3,00 Kč
Cena bez poplatků
1 372,62 Kč
Cena s poplatky
1 375,62 Kč
DPH
19%
Cena s DPH
1 636,99 Kč

Siemens - GIGASET C380 - DECT/GAP bezdrátový telefon; barva titanová

Popis
Bezdrátový telefon
- DECT/GAP bezdrátový telefon
- podsvícený grafický barevný displej
- digitální hodiny jako šetřič displeje
- instalace plug & play
- tel. seznam pro 150 tel. čísel se jménem
- seznam zobrazující až 20 zmeškaných hovorů
- opětovné vytočení 10 posledních čísel
- 5 polyfonních zvuků a 10 stand. melodií vyzvánění
- SMS až 160 znaků
- handsfee
- menu ve 21 jazycích
- budík
- kompatibilní s repeatrem
- připojení náhlavní soupravy přes 2,5 mm
- možnost montáže na stěnu
- CLIP
- klip za opasek
- připojení až 4 přenosných částí
- barva: titanová
Rozpis cen
Recyklační poplatek
3,00 Kč
Cena bez poplatků
1 372,62 Kč
Cena s poplatky
1 375,62 Kč
DPH
19%
Cena s DPH
1 636,99 Kč

Siemens - GIGASET C470 - DECT/GAP bezdrátový telefon

Popis
Bezdrátový telefon
- DECT/GAP bezdrátový telefon
- podsvícený 6řádkový grafický barevný displej
- šetřič displeje
- instalace plug and play
- tel. seznam pro 150 tel. čísel se jménem
- VIP záznamy
- seznam posledních 30 zmeškaných volání
- 5 polyfonních zvuků a 10 melodií vyzvánění
- SMS (612 znaků)
- handsfee
- menu ve 20 jazycích
- budík
- zámek klávesnice
- dětská chůvička
- připojení náhlavní soupravy přes 2,5 mm
- možnost montáže na stěnu (základna i nabíječka
- CLIP
- klip za opasek
- připojení až 6 přenosných částí
- barva: černá
Rozpis cen
Recyklační poplatek
3,00 Kč
Cena bez poplatků
1 593,64 Kč
Cena s poplatky
1 596,64 Kč
DPH
19%
Cena s DPH
1 900,00 Kč

Siemens - GIGASET C590 černá - DECT/GAP bezdrátový telefon

Popis
RODINNÝ MANAŽER
Bezdrátový telefon
- DECT/GAP bezdrátový telefon
- podsvícený grafický barevný displej
- šetřič displeje
- instalace plug and play
- tel. seznam na 150 jmen a čísel
- VIP záznamy
- opětovné vytáčení 20 posledních čísel
- seznam posledních 30 zmeškaných volání
- oznámení zmeškaného hovoru SMS na externí číslo
- ztišení anonymních hovorů
- animace vyzvánění na displeji
- 4 opravdové zvuky, 9 polyf. a 7 standardních melodií
- SMS (612 znaků)
- přenos emailů pomocí SMS
- handsfee
- menu v 19 jazycích
- budík s možností opětovného buzení
- dětská chůvička
- zámek klávesnice
- připojení náhlavní soupravy přes 2,5 mm
- možnost montáže na stěnu (základna i nabíječka)
- CLIP
- klip za opasek
- připojení až 6 přenosných částí
- barva: černá
Rozpis cen
Recyklační poplatek
3,00 Kč
Cena bez poplatků

1 669,27 Kč
Cena s poplatky
1 672,27 Kč
DPH
19%
Cena s DPH
1 990,00 Kč

Siemens - GIGASET E360 Titanium - DECT/GAP bezdrátový telefon (pro seniory)

Popis
Bezdrátový telefon
- telefon určen pro SENIORY
- velká tlačítka
- 4 tlačítka přímé volby na sluchátku
- možnost nastavení velmi hlasitého zvonění (5 úrovní)
- velká písmena na displeji
- podsvícený grafický displej
- screensaver
- zobrazení datumu a času
- tel. seznam pro 100 záznamů se jménem
- seznam posledních 20 zmeškaných volání
- handsfree
- SMS (160 znaků)
- klip za opasek
- CLIP
- možnost připojení náhlavní soupravy *
- připojení až 4 přenosných částí
* Plantronics s "2,5 jackem"
Rozpis cen
Recyklační poplatek
3,00 Kč
Cena bez poplatků
2 210,81 Kč
Cena s poplatky
2 213,81 Kč
DPH
19%
Cena s DPH
2 634,43 Kč

Siemens - GIGASET E490 - DECT/GAP bezdrátový telefon

Popis
Siemens - GIGASET E490 - DECT/GAP bezdrátový odolný telefon
Bezdrátový telefon
Robusní telefon pro náročné situace každodenního života
- DECT/GAP bezdrátový odolný telefon
- odolný proti postříkání vodou, nárazu a prachu
- handsfree s vynikající kvalitou zvuku
- funkce vibracall
- barevný grafický displej, podsvícený
- telefonní seznam až na 150 jmen a čísel
- VIP záznamy
- seznam zobrazující až 30 zmeškaných hovorů
- opětovné vytáčení posledních čísel
- 10 polyfonních a 5 standardních melodií
- budík
- dětská chůvička
- funkce data a času chráněny před výpadkem proudu
- základnu i nabíječku lze připevnit na stěnu
- připojení náhlavní soupravy přes 2,5mm konektor
- připojení až 6 přenosných částí
Rozpis cen
Recyklační poplatek
3,00 Kč
Cena bez poplatků
2 593,64 Kč
Cena s poplatky
2 596,64 Kč
DPH
19%
Cena s DPH
3 090,00 Kč

Siemens - GIGASET S67H - přídavné sluchátko vč. nabíječky

Popis
VÝPRODEJ
Přídavné sluchátko + nabíječka.
Rozpis cen
Recyklační poplatek
3,00 Kč
Cena bez poplatků
1 089,44 Kč
Cena s poplatky
1 092,44 Kč
DPH
19%
Cena s DPH
1 300,00 Kč

Siemens - GIGASET S790 - DECT/GAP bezdrátový telefon, barva steel grey

Popis
Profesionální zvuk
Bezdrátový telefon
- DECT/GAP bezdrátový telefon
- podsvícený grafický barevný displej
- instalace plug&play
- tel. seznam až pro 500 jmen, čísel, emailů a výročí
- seznam posledních 20 zmeškaných volání
- opětovné volání posledních 20 čísel
- 15 polyfon. a 5 stand. melodií vyzvánění
- SMS pro 612 znaků
- handsfree
- budík
- dětská chůvička / monitoring místnosti
- kompatibilní s repeatrem
- připojení náhlavní soupravy přes 2,5 mm
- CLIP a CNIP
- připojení až 6 sluchátek
- barva: steel grey
Rozpis cen
Recyklační poplatek
0,00 Kč
Cena bez poplatků
2 176,47 Kč
Cena s poplatky
2 176,47 Kč
DPH
19%
Cena s DPH
2 590,00 Kč

Siemens - GIGASET SL370 - DECT/GAP bezdrátový telefon

Popis
Bezdrátový telefon
- podsvícený grafický diplej (65000 barev)
- podsvětlená klávesnice
- telefonní seznam až pro 250 záznamů
- opakované vytáčení 10 naposledy volaných čísel
- 10 standardních vyzváněcích melodií
- 20 polyfonních vyzvánění
- vibrační vyzvánění
- hlasité (handsfree) telefonování
- SMS pro 640 znaků
- podporuje headsety s technologií Bluetooth®
- možnost připevnění na zeď
- klip za opasek
- připojení až 6 přenosných částí
- barva: opal black
Rozpis cen
Recyklační poplatek
3,00 Kč
Cena bez poplatků
3 317,45 Kč
Cena s poplatky
3 320,45 Kč
DPH
19%
Cena s DPH
3 951,34 Kč

Siemens - GIGASET SL780 Metal Black - DECT/GAP bezdrátový telefon

Popis
Bezdrátový telefon
Špičkový designérský telefon
- rám sluchátka z pravého kovu
- vybaven technologií bluetooth (pro připojení náhlavní soupravy, synchronizace kontaktů,
nahrávání obrázků, šetřič displeje a vyzváněcích melodií)
- mini USB rozhraní pro transfer (e.g. Skutečný zvuk rec.)
- barevný grafický displej, podsvícený
- zobrazení datumu a času
- duplexní handsfree
- uložení až 500 vCard záznamů
- telefonní seznam se 7 poli na záznam (jméno, příjmení, 3 čísla, e-mail a výročí)
- seznam zobrazující až 20 zmeškaných hovorů
- 20 polyfonních, 3 standardní melodie
- SMS pro 640znaků
- CLIP/ CNIP
- připojení až 6 přenosných částí
- barva: metal black
Rozpis cen
Recyklační poplatek
3,00 Kč
Cena bez poplatků
3 854,87 Kč
Cena s poplatky
3 857,87 Kč
DPH
19%
Cena s DPH
4 590,86 Kč

