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 Telefone com fio Tok Fácil ID 

  

 

 
 
 
 
 

 
 

Telefone com fio Tok Fácil ID   

 

» Modo de operação PABX     

» Funções flash, redial, pause e mute                                                                                                                                                                                                                                      

» 2 tipos de toque     

» 3 níveis de volume de campainha (alto, médio e baixo)     

» Modo de discagem: tom e pulso 

    » Uso em mesa ou parede 

                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 
 

  

   

   

 

   
 Conforto e segurança em um único aparelho. Um telefone com funções simples, como as teclas de memória com fotos, 

que aliam segurança e praticidade para o uso de toda família. Todas as vantagens num único telefone. 

 
Especificações técnicas 

Identificação de chamadas Sim 

Sinalização DTMF / FSK Sim 

Discagem multifrequencial (tone) Sim 

Discagem por pulso Sim 

Display Luminoso Sim 
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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 

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 de campainha 2 níveis (alto/baixo) 

Discagem rápida direta (1 toque) 3 

Discagem rápida indireta (2 toques) 10 

Registro de chamadas recebidas (atendidas e não 

atendidas) 

20 

Registro de chamadas realizadas 20 

Agenda Não 

LED indicativo de chamadas Sim 

Pré-discagem Sim 

Tecla Mode Não 

Tecla Flash Sim (configurável via software) 

Tempo de Flash 100, 300, 600 e 1000 ms 

Tecla Redial Sim 

Tecla Mute Sim 

Tecla Pause Sim (3,6 s) 

Teclas para navegação de menu Sim 

Função PABX Sim (configurável via software) 
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Código de área Sim 

Bloqueio de teclado Não 

Idioma do manual 
Português / Espanhol 

Linha Telefônica Sim 

Pilhas Sim 

Posição de uso Mesa 

Cores Preto 

Cordão (espiral / linha) 1,9m / 2m 

Peso liquido / bruto (kg) L: 0,760 / B: 0,810 kg 

Medidas (C x L x A) 250 x 180 x 90 mm 

Conteúdo da embalagem 1 telefone com fio, 1 cabo de linha telefônica, 1 cabo espiral, 1 manual do usuário 


