Tok fácil ID

Telefone com fio com
identificação de chamadas

O Tok fácil ID é ideal para quem precisa de rapidez e praticidade na hora de usar
o telefone. As teclas numéricas e teclas de funções são grandes, facilitando a
visualização para discagem. Possui identificação de chamadas, além de recursos
intuitivos, como as 3 teclas para discagem direta, com espaço para a inserção de
fotos dos números gravados, ajuste do volume do áudio e da campainha, Viva-voz
com ajuste de volume, entre outras facilidades.

Características
 Discagem

indireta para 10 números

 Tecla

Rediscar/Pausa
Flash programável

 Sinal

luminoso de campainha

 Tecla

 Tecla

Mudo no fone

 Chave

 2

opções de volume de campainha

de seleção de discagem pulso/tom

 Alimentação

2 pilhas2 AAA

Identificação de chamadas1

Display luminoso

Identifique o número de quem está ligando e
escolha quais ligações atender. Além disso, tenha
acesso rápido às últimas ligações realizadas e
recebidas com informação de data e hora.

Visualize com clareza todas as funções
do aparelho e realize chamadas mesmo
em ambientes com pouca ou nenhuma
luminosidade.

Viva-voz

Memórias de discagem rápida

Utilize a função Viva-voz e converse livremente
sem precisar usar as mãos. Mais comodidade e
conforto para você.

Faça ligações mais rápidas com as 3 teclas
de discagem de memória direta. Você pode
armazenar números com até 18 dígitos e trocálos sempre que desejar, basta armazenar outro
número sobre ele.

Tecnologia
Identificação de chamadas

sim

Sinalização DTMF/FSK

sim

Discagem multifrequencial (tone)

sim

Discagem por pulso

sim

Display
Display luminoso

sim

Dimensão do display

64,8 x 27,4 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

sim

Ajuste de volume do Viva-voz

sim

Ajuste no volume do áudio de recepção

sim

Número de opções de campainha

1

Ajuste no volume da campainha

2 níveis (alto/baixo)

Memória
Discagem rápida direta (01 toque)

3

Discagem rápida indireta (02 toques)

10

Registro de chamadas recebidas (atendidas e não
atendidas)

20

Registro de chamadas realizadas

20

Agenda

não

Facilidades
LED indicativo de chamadas

sim

Pré-discagem

sim

Tecla Mode

não

Tecla Flash

sim (configurável via software)

Tempo de Flash

100, 300, 600, 1000 ms

Tecla Redial

sim

Tecla Mute

sim

Tecla Pause

sim (3,6 s)

Teclas para navegação no menu

sim

Função PABX

sim (configurável via software)

Código de área

sim

Bloqueio de teclado

não

Idioma do manual

Português/espanhol

Alimentação
Linha telefônica

sim

Pilhas

sim

Informações técnicas
Posição de uso

mesa

Cores

Preto

Cordão (Espiral/liso)

1,9 m/2 m

Peso líquido/bruto (kg)

L: 0,760 kg/B: 0,810 kg

Medidas C x L x A

205 x 180 x 90 mm

Conteúdo da embalagem

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

Para utilização da identificação de chamadas, certifique-se de que este serviço está
habilitado pela sua operadora.

1

2

Para o pleno funcionamento de todas as funções do telefone é necessário o uso de pilhas.
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