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Ideal para ser utilizado em casa ou no escritório, o telefone Pleno é resistente e prático. 
Conta com 3 volumes de campainha, 2 tipos de toque, 3 funções (Flash, Rediscar e Mudo) 
e posição em mesa ou em parede. 

Tecnologia

Identificação de chamadas Não 

Sinalização DTMF/FSK N/A 

Discagem Multifrequencial (tone) Sim

Discagem por pulso Não

Display 

Display luminoso N/A 

Dimensão do display N/A 

Ajuste do contraste do display N/A 

Tipo de display N/A 

Exibição de data e hora N/A 

Exibição da duração da chamada N/A 

Idioma do menu N/A 

Pleno

Telefone Com Fio Pleno

» O Pleno é um telefone resistente e prático, ideal para ser 

utilizado em casas, escritórios, consultórios ou empresas.

» O Pleno pode ser utilizado nas posições mesa ou parede. 

Você escolhe a melhor opção.

» Disponível em 2 versões: com ou sem chave de bloqueio. O 

modelo com chave é ideal para quem precisa de mais controle, 

permitindo o bloqueio do teclado e impedindo a realização de 

ligações.

» Caso seja necessário deixar uma ligação em espera, basta 

colocar o fone no descanso (acima do gancho). Essa facilidade é 

utilizada somente quando o aparelho está fixado na parede.

» Você escolhe a cor que mais combina com seu 

ambiente: preto ou cinza-ártico.

Especificações técnicas
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Informações técnicas 

Posição de uso Mesa/parede 

Cores Cinza ártico/preto 

Cordão (espiral/liso) 2,3 m/ 1,8 m 

Peso líquido / bruto (kg) L: 0,360/B: 0,440 

Medidas (C x L x A) 192x95x142 mm 

Conteúdo da embalagem 1 telefone com fio, 1 cabo de linha telefônica, 1 cabo 

espiral, 1 manual do usuário ( impresso na embalagem). 

Alimentação

Linha telefônica Sim 

Pilhas Não 

Facilidades

LED indicativo de chamadas Não 

Pré-discagem Não 

Tecla Mode Não 

Tecla Flash Sim 

Tempo de flash 300 ms* 

Tecla Redial Sim 

Tecla Mute Sim 

Tecla Pause Não 

Teclas para navegação no menu Não 

Função PABX Não 

Código de área Não 

Bloqueio de teclado Sim (opcional) 

Idioma do manual Português/Espanhol 

**Mode/Tom: altera o modo de discagem temporariamente de decádico para multifrequencial (não disponível nos modelos TC 
20, Pleno e TC 50 Premium). 

Memória

Discagem rápida direta (1 toque) Não 

Discagem rápida indireta (2 toques) Não 

Registro de chamadas recebidas (atendidas e não atendidas) N/A 

Registro de chamadas realizadas                                          N/A 

Agenda N/A 

Áudio 

Viva-voz Não 

Ajuste de volume do viva-voz N/A 

Ajuste no volume do áudio de recepção Não 

Número de opções de campainha 2 

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


