Kształtowanie

komunikacji

Wprowadzenie
Zaprojektowana z myślą o użytkownikach, seria telefonów
Premium, prezentuje zaawansowane i nowoczesne wzornictwo,
oferując możliwości o wiele bardziej komfortowego,
luksusowego i zaawansowanego użytkowania telefonów
w domu lub w biurze.

Cyfrowe telefony
bezprzewodowe Panasonic
Seria Premium
Współpraca ze smartfonem
KX-PRW110

Elegancka prostota stylu
KX-PRS110

Stacjonarny i mobilny 2-w-1
KX-PRX150

Dotykowy wyświetlacz i system AndroidTM
KX-PRX110

PRW

PRW
Współpraca
ze smartfonem

Telefon Premium współpracujący
ze smartfonami
KX-PRW110

Wyraﬁ nowany styl
W obudowie tego telefonu
wykorzystano prawdziwy metal,
aby zaoferować wyraﬁnowane
wykończenie oraz komfort
trzymania w dłoni.

Ef
fek to
ow
Efektowny
graﬁczny interfejs użytkownika
Ten model telefonu wykorzystuje
nowy, czytelny i intuicyjny interfejs
graﬁczny, doskonale prezentujący
się na 2,2-calowym, kolorowym
ekranie LCD TFT (QVGA).

Funkcje
Smartphone Connect*
Używaj swojego smartfona jako dodatkowej
słuchawki DECT.
Odbieraj połączenia z linii naziemnej na swoim
smartfonie
Możesz korzystać ze swojego smartfona odbierając połączenia
przychodzące na ten telefon, dzięki czemu nie musisz w tym celu
np. przerywać relaksu i wstawać z kanapy, czy z łóżka itp.

Salon

Wi-Fi

Sypialnia

Linia
naziemna

* Wymagany router bezprzewodowy do obsługi połączeń Wi-Fi®.
W celu korzystania z funkcji wymagane jest zainstalowania aplikacji Smartphone
Connect w każdym z obsługiwanych smartfonów.

Współpraca ze smartfonem
KX- PRW110

Wykonuj połączenia korzystając z linii naziemnej
za pośrednictwem swojego smartfona
Możesz wykonywać połączenia korzystając z linii naziemnej, wybierając
abonenta z książki telefonicznej swojego smartfona, bez konieczności
kopiowania jej do pamięci słuchawki DECT. Możesz korzystać
z nazw i grup abonentów w niej zapamiętanych, co znacznie ułatwia
poszukiwanie kontaktów.

Salon

Wi-Fi

Sypialnia

Linia
naziemna

Jeszcze więcej funkcji współpracy ze smartfonem
• Przekazywanie połączeń między Twoim smartfonem i słuchawką DECT
Twojego telefonu
• Funkcja interkomu między smartfonem i słuchawką DECT
• Trójstronne połączenia konferencyjne (abonent zewnętrzny - słuchawka
DECT - smartfon)
• Kopiowanie dzwonków i tapet ze smartfonów (tylko z systemem AndroidTM)

Inne funkcje
• Redukcja szumów otoczenia
• Obsługa funkcji lokalizowania kluczy*1
• Funkcja Baby Monitor (wymagana dodatkowa słuchawka)
• Identyﬁkacja abonenta wywołującego Caller ID*2
• Ograniczanie połączeń przychodzących (100 numerów)*2
• Możliwość przypisania do 3 numerów dla jednej nazwy w książce
telefonicznej (do 500 zapamiętanych numerów, współdzielona
książka telefoniczna)
• Obsługa wiadomości SMS*2
• Obsługa trybu Eco za pomocją jednego przycisku
*1 Wymagany opcjonalny lokalizator kluczy KX-TGA20. Można dołączyć
do 4 lokalizatorów.
*2 Wymagane aktywowanie usługi Caller ID i/lub SMS oferowanej przez operatora
telekomunikacyjnego obsługującego daną linię naziemną.

Opcjonalne akcesoria
Opcjonalna słuchawka
KX-PRWA10

Lokalizator kluczy
KX-TGA20

PRS

Elegancka prostota
stylu
Telefon Premium
KX-PRS110

Płaski i stylowy
Dzięki nowoczesnemu
i stylowemu wzornictwu
telefon ten znakomicie
komponuje w modnych
wnętrzach.

Przyciski jak oszlifowane diamenty
Styl klawiatury został stworzony
w sposób przywodzący na myśl
urok oszlifowanych
diamentów.

Efektowny graﬁczny interfejs użytkownika
Ten model telefonu wykorzystuje
nowy, czytelny i atrakcyjny interfejs
graﬁczny, doskonale
prezentujący się
na 2,2-calowym,
kolorowym ekranie
LCD TFT (QVGA).

Funkcje
Ograniczanie połączeń
przychodzących
Możesz zablokować połączenia od niechcianych abonentów.
Abonenci znajdujący się na liście zablokowanych połączeń zostaną
odrzuceni, jeśli do Ciebie zadzwonią.
Telefon z serii KX-PRS automatycznie rozłącza wówczas połączenie,
nie emitując jednocześnie żadnych dźwięków.
Na liście niechcianych abonentów można umieścić do 100 numerów
telefonów.

Salon

Blokada

Niepożądane połączenie

* Wymagane aktywowanie usługi Caller ID oferowanej przez operatora
telekomunikacyjnego obsługującego daną linię telefoniczną.

Elegancka prostota stylu
KX- PRS 110

Obsługa lokalizowania kluczy
Wystarczy po prostu doczepić opcjonalne lokalizatory kluczy
do przedmiotów, które często Ci giną, aby potem za pomocą
słuchawki bezprzewodowej odnaleźć je szybko i łatwo. Na ekranie
LCD widzisz w przybliżeniu jak blisko jesteś od poszukiwanego
przedmiotu. Dodatkowo zarówno lokalizator, jak i słuchawka podczas
poszukiwań generują dźwięki, co ułatwia odnalezienie zguby.
Możesz użyć do czterech lokalizatorów.

Lokalizator kluczy

KX-TGA20

Inne funkcje
• Redukcja szumów otoczenia
• Funkcja Baby Monitor (wymagana dodatkowa słuchawka)
• Identyﬁkacja abonenta wywołującego Caller ID*2
• Możliwość przypisania do 3 numerów dla jednej nazwy w książce
telefonicznej (do 300 zapamiętanych numerów, współdzielona
książka telefoniczna)
• Obsługa wiadomości SMS*2
• Obsługa trybu Eco za pomocją jednego przycisku
*1 Wymagany opcjonalny lokalizator kluczy KX-TGA20. Można dołączyć
do 4 lokalizatorów.
*2 Wymagane aktywowanie usługi Caller ID i/lub SMS oferowanej przez operatora
telekomunikacyjnego obsługującego daną linię naziemną.

Opcjonalne akcesoria
Opcjonalna słuchawka

Lokalizator kluczy

KX-PRSA10

KX-TGA20

PRX

Stacjonarny i moblilny
2-w-1
Telefon Premium z ekranem dotykowym,
systemem Android 4.0TM i technologią 3G
KX-PRX150
Z automatem zgłoszeniowym

Stylowy i kompaktowy
Telefony z serii KX-PRX zostały zaprojektowane tak,
aby były łatwe do przenoszenia, lekkie i kompaktowe.

3,5-calowy kolorowy ekran LCD TFT
z panelem dotykowym
Dzięki komfortowym rozmiarom ekranu dotykowego model
ten jest intuicyjny i łatwy w obsłudze.

Funkcje
Komunikacja 2-w-1
W przypadku modelu KX-PRX150, w jednym urządzeniu możesz
korzystać zarówno z funkcji telefonu domowego jak i komórkowego.
KX-PRX150 możesz używać jako domowy telefon bezprzewodowy
łączący się za pomocą linii naziemnej lub jako telefon komórkowy
3G/GSM* kiedy jesteś poza domem.
*Do połączeń 3G/GSM niezbędna jest aktywna karta SIM.

W domu

Na zewnątrz
3G/GSM

Linia naziemna

Wybierz odpowiedni typ połączenia w danej sytuacji
Kiedy jesteś w domu, w zależności od wymagań (takich jak niższy
koszt połączenia) możesz wybrać, czy chcesz wykonać połączenie
za pośrednictwem linii naziemnej, czy poprzez sieć komórkową.

Powiadomienia o ponownym podłączeniu
Po powrocie do domu KX-PRX150 automatycznie łączy się ze
swoją bazą. Jednocześnie powiadamia cię sygnałami i ikonami,
jeśli wystąpiły jakieś nieodebrane połączenia. Informuje także
o obecności/braku nowych wiadomości pozostawionych w skrzynce
pocztowej linii naziemnej.

Stacjonarny i moblilny 2-w-1
KX- PRX150

Telefon wielofunkcyjny
Możesz używać mnóstwa wygodnych funkcji, tak samo jak
w podczas korzystania ze smartfona.

Telefon domowy
Automat zgłoszeniowy

Telefon komórkowy

Internet

Poczta E-mail

Sieci społecznościowe

Wideorozmowy

Aparat fotograficzny

Muzyka

* W celu korzystania z powyższych funkcji konieczne może być pobranie z Internetu
i zainstalowanie odpowiedniej aplikacji.
* Aby pobrać aplikację telefon musi być połączony z siecią Wi-Fi (wymagany router
bezprzewodowy) lub siecią 3G/GSM (wymagana karta SIM).

Inne funkcje
• Obsługa sklepu z aplikacjami Google Play™
• Obsługa funkcji lokalizowania kluczy*1
• Telefoniczne powiadamianie o nowej pozostawionej wiadomości
• Ograniczanie połączeń przychodzących (do 100 numerów)*2
• Połączenia w trybie „wolne ręce” z wykorzystaniem słuchawki
nagłownej Bluetooth®
• Kopiowanie książek telefonicznych z telefonu komórkowego
za pośrednictwem połączenia Bluetooth®
• Do 32 GB rozszerzenia pamięci za pomocą
karty microSD, microSDHC (nie dołączone)
*1 Wymagany opcjonalny lokalizator kluczy KX-TGA20.
Można korzystać z maksymalnie 4 lokalizatorów.
*2 Wymagane zamówienie usługi Caller ID i/lub SMS oferowanej przez ﬁrmę
telekomunikacyjną obsługującą daną linię naziemną.

Opcjonalne akcesoria
Opcjonalna słuchawka

Lokalizator kluczy

KX-PRXA15

KX-TGA20

PRX

Dotykowy wyświetlacz
i system AndroidTM
Telefon Premium z ekranem dotykowym
KX-PRX110

Stylowe i kompaktowe
Telefony z serii KX-PRX zostały
zaprojektowane tak, aby były łatwe do
przenoszenia, lekkie i kompaktowe.

3,5-calowy kolorowy
ekran LCD TFT z panelem
dotykowym
Dzięki komfortowym rozmiarom
ekranu dotykowego model
ten jest intuicyjny i łatwy
w obsłudze.

Funkcje
Telefon wielofunkcyjny
Możesz używać mnóstwa wygodnych funkcji, tak samo jak
w podczas korzystania ze smartfona.

Telefon domowy

Poczta E-mail

Internet

Sieci
społecznościowe

Muzyka

Wideorozmowy
* W celu korzystania z powyższych funkcji konieczne może być pobranie z Internetu
i zainstalowanie odpowiedniej aplikacji.
* Aby pobrać aplikację telefon musi być połączony z siecią Wi-Fi (wymagany router
bezprzewodowy).

Android 4.0 / Obsługa sklepu
z aplikacjami Google Play
Pobieraj ulubione aplikacje albo
dziel się swoimi planami zajęć lub
albumami fotograﬁcznymi z rodziną
i znajomymi.

Dotykowy wyświetlacz i system AndroidTM
KX- PRX110

Kopiowanie książek telefonicznych
Można skopiować książkę telefoniczną z pamięci telefonu
komórkowego do pamięci słuchawki za pośrednictwem połączenia
Bluetooth.

Telefon komórkowy

Inne funkcje
• Obsługa funkcji lokalizowania kluczy*1
• Ograniczanie połączeń przychodzących (do 100 numerów)*2
• Połączenia w trybie „wolne ręce” z wykorzystaniem słuchawki
nagłownej Bluetooth®
• Do 32 GB rozszerzenia pamięci za pomocą
karty microSD, microSDHC (nie dołączone)
*1 Wymagany opcjonalny lokalizator kluczy KX-TGA20.
Można korzystać z maksymalnie 4 lokalizatorów.
*2 Wymagane aktywowanie usługi Caller ID i/lub SMS oferowanej przez operatora
telekomunikacyjnego obsługującego daną linię naziemną.

Opcjonalne akcesoria
Opcjonalna słuchawka

Lokalizator kluczy

KX-PRXA10

KX-TGA20

Dane techniczne

Obsługa wielu
słuchawek
Liczba języków
wyświetlania na LCD
Współpraca ze
smartfonem
Połączenia Wi-Fi*3

KX-PRW110

KX-PRS110

KX-PRX150

KX-PRX110

Do 6 słuchawek

Do 6 słuchawek

Do 6 słuchawek

Do 6 słuchawek
28 *2

16 *1

16 *1

28 *2

Tak *3
(do 4 smartfonów)

—

—

—

IEEE 802.11 b/g/n *4

—

IEEE 802.11 b/g/n

IEEE 802.11 b/g/n

Połączenia
komórkowe*5

—

—

GSM / 3G(W-CDMA)

—

Obsługiwane proﬁle
Bluetooth

—

—

HSP, HFP, A2DP,
HID, SPP

HSP, HFP *6, A2DP,
HID, SPP

Wersja systemu
operacyjnego Android

—

—

4.0.4

4.0.4

GPS

—

—

Tak

Tak

Ekran dotykowy

—

—

Pojemnościowy

Pojemnościowy

Aparat fotograﬁczny

—

—

Z przodu: 0,3 Mpix
Z tyłu: 2,0 Mpix
(z lampą błysk. LED)

Z przodu: 0,3 Mpix

—

USB wer. 2.0,
gniazdo Mikro USB

USB wer. 2.0,
gniazdo Mikro USB

12 h

Linia naziemna: 10 h
GSM: 5,3 h
3G: 4.6 h

10 h

Interfejs USB
Czas rozmów
(maks.)
Czas czuwania
(maks.)
Wymiary Baza
(szer. x głęb. Słuchawka
x wys.)
Ładowarka
Base Unit
Weight
Słuchawka
Ładowarka

—
11 h

150 h

150 h

116 x 92 x 31 mm
47 x 35 x 153 mm
—
150 g
140 g
—

78 x 52 x 80 mm
47 x 26 x 145 mm
—
90 g
110 g
—

GSM/3G i DECT:
180 h
Tylko GSM/3G:
290 h
119 x 45 x 88 mm
62 x 14 x 117 mm
72 x 52 x 60 mm
120 g
140 g
43 g

220 h
119 x 45 x 88 mm
62 x 14 x 117 mm
72 x 52 x 60 mm
120 g
140 g
45 g

*1 Liczba dostępnych języków dla wersji polskiej.
16 języków: angielski, niemiecki, polski, czeski, słowacki, węgierski, chorwacki, słoweński, estoński, łotewski, litewski,
rumuński, bułgarski, serbski, albański, macedoński
*2 28 języków: bułgarski, kataloński, chorwacki, czeski, duński, holenderski, angielski (Wlk. Brytania), angielski
(amerykański), estoński, ﬁński, francuski (Kanada), francuski (Francja), niemiecki, grecki, węgierski, włoski,
łotewski, litewski, norweski, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, hiszpański (europejski),
hiszpański (latynoski), szwedzki, turecki
W celu wyświetlania wszystkich języków konieczne może być uaktualnienie oprogramowania słuchawki.
Uaktualnienia oprogramowania i inne szczegółowe informacje można znaleźć na następującej stronie internetowej:
http://www.panasonic.net/pcc/support/tel/sdect
*3 Do zrealizowania połączenia Wi-Fi niezbędny jest dostęp do routera bezprzewodowego.
*4 Wyłącznie na potrzeby funkcji współpracy ze smartfonem.
*5 Połączenie 3G/GSM wymaga zainstalowania aktywnej karty SIM.
*6 Podczas korzystania z urządzenia Bluetooth niektóre funkcje telefonu są niedostępne.
Znaki handlowe i zarejestrowane znaki handlowe
- Android i Google Play są znakami handlowymi należącymi do Google Inc.
- Określenie Bluetooth® i odpowiednie logo są własnością Bluetooth SIG, Inc. i zostały użyte przez ﬁrmę Panasonic
Corporation na podstawie udzielonej licencji.
- Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do Wi-Fi Alliance.
- Logo microSDHC jest znakiem handlowym należącym do SD-3C, LLC.
- Wszysktkie inne użyte w publikacji znaki handlowe stanowią własność odpowiednich podmiotów.
Ważne:
- Środki ostrożności: Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu należy dokładnie zapoznać się z towarzyszącą mu
instrukcją obsługi i instrukcją instalacji.
• Rzeczywisty wygląd produktu może nieznacznie różnić
się od przedstawionego na zdjęciach.
• Wszystkie ilustracje ekranów LCD i kontrolek LED są
symulowane.
• Masa i wymiary zostały podane w przybliżeniu.

• Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
• Powyższe produkty mogą podlegać ograniczeniom
eksportowym.
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