TS-A207 Full Eco Mode DECT incl. ingebouwde telefoonbeantwoorder en overige randapparatuur

Beschrijving

De TS-A207 is een up-to-date draadloze DECT telefoon, met digitale telefoonbeantwoorder
incl. uitgebreid telefoonboek, instelbare beltonen, etc. Een FullEco-mode telefoon die aan al uw verwachtingen
voldoet. Kwalitatief hoogwaardig (Duits) systeem. Draadloze DECT stralingsarme telefoonset (Blue ECO Mode).
Uitstekende geluidskwaliteit, ook bij handsfree bellen. Uitbreidbaar tot 5 handsets; eerste in de basis set
meegeleverd. Direct aansluitbaar op telefoon/ kabelaansluiting. Automatisch afschakeling duurstraling, indien in
stand-by. Ook afschakeling, als de handset niet in de lader staat.
Specificaties:
- Energie-efficiënt en stralingsarm door Blue ECO mode
- Reductie van het zendvermogen/bereik is instelbaar op de basis naar keuze:
100 % (vol bereik)
45 % (beperking bereik)
20 % (kamer)
10 % (bureau)
- het ingestelde bereik is op de display zichtbaar en kan naar wens gewijzigd worden
- groot verlicht display met instelbaar contrast en beeld
- menugestuurd met eenvoudige symbolen
- achtergrondverlichting van de toetsen
- nummerherkenning (CLIP): zien, wie er belt (afhankelijk van provider)
- oproep met datum en tijd
- keuze uit 10 oproeptonen basis
- iconen-menu in 3 talen (Duits, Engels en Turks)
- handsfree bellen
- microfoon uitschakelbaar
- gehoorapparaat compatibel
- ruimtebewaking (babymonitor)
- wekkerfunctie
- pagingtoets
- telefoonboek voor 150 namen en nummers
- centraal telefoonboek voor 10 namen en nummers
- geheugen voor laatste 30 gemiste oproepen
- herhalen van laatste 20 gekozen nummers
- volume van belsignalen en geluidssterkte instelbaar in 5 stappen
- belsignalen uitschakelbaar
- registratie van gespreksduur
- evt. gratis intern bellen met andere handset(s)
- signalen o.a. voor: buiten-bereik, accu-leeg

- Bereik in gebouwen: tot 50 m
- Bereik open veld: tot 300 m
- evt. gesprek doorverbinden naar andere handset(s)
- inclusief lader en 2 accu's AAA 500 mAh
- kleur: zwart/zilver
Leveromvang
 Basisstation A207
 Netvoeding 230 v, kabelengte 3 meter
 Telefoonaansluitkabel RJ11-RJ11
 Handset 206
 2 standaard accu’s, type AAA, 750 mAh
 Gebruiksaanwijzing (Duitstalig)
 Fabrieksgarantie: 2 jaar
Beschrijving handset A207
 Verlichte monochrome Display, 32x38 mm
 Verlichte toetsen
 In 5 stappen instelbare geluidsterkte
 Keuze uit 5 oproeptonen
 Spreektijd tot 18 uur
 Stand-by tijd tot 245 uur
Beschrijving telefoonbeantwoorder
 Opnameduur tot 20 minuten
 Optische aanduiding nieuwe oproepen
 Datum en tijd aanduiding
 1 beantwoordingstekst voorbereid
 1 aanwijzingstekst voorbereid
 Opnameduur instelbaar 60, 120, 180s
 Meeluisteren met de opname
 Bediening op basis of handset
 Op afstand bedienbaar of af te luisteren
 Aanduiding bij vol geheugen
Prijs: TS-A207 (incl. telefoonbeantwoorder) € 99,95
Optie:
Aanvulling met extra TS-207 FullEco uitbreidingsset, incl. Bureauhouder / Lader € 69,95 per stuk
Levertijd: direct uit voorraad
Alle prijzen zijn inclusief BTW.
•
•
•
•

let op ! Duitse gebruikershandleiding
Displaytaal naar keuze: Duits, Engel of Turks
geschikt voor analoge lijnen en internet telefonie
nog meer veiligheid, bel met een "bel veilig" module
zie voor info: https://aa-stralingbescherming.nl/

Opgelet:
Indien u een TS-A207-toestel aansluit aan een analoge KPN-telefoonlijn, met nummerherkenning, dan zal deze
nummerherkenning (CLIP) NIET werken, omdat KPN werkt met het DTMF signaleringssysteem, dat door de TSA207 niet wordt herkend. Om toch CLIP te kunnen gebruiken, kunt u per TS-A207 basis set een Universele
nummermelder mee te bestellen. De universele nummermelder geeft separaat aan door welk nummer/naam u
bent gebeld, dit werkt provider onafhankelijk en geeft altijd de juiste informatie weer !.
Universele Nummermelder Prijs € 25,95 (excl. verzendkosten)

Bij gelijktijdige aankoop van een TS-A207 Prijs € 19,95 (excl. verzendkosten)
Handige nummermelder voor een analoog toestel zonder nummerweergave functie. Geeft, in
combinatie met de nummerweergave dienst van de provider, het nummer van de bellende partij
weer. Geschikt voor DTMF (KPN( en FSK (Intern.) Clip.
Deze nummermelder werkt met iedere Nederlandse netwerk leverancier via het KPN netwerk.
U sluit de nummermelder eenvoudig, met de bijgeleverde kabel, in serie met uw telefoontoestel aan.
Specificaties:
• FSK en DTMF (KPN) nummerweergave.
• Dual Clip system FSK/DTMF.
• Geheugen voor de laatste 99 oproepen.
• Nieuwe oproep weergave.
• Nummerweergave met tijd en datum.
• Extra telefoonaansluitkabel.
• Voorzien van lijn- en telefoonaansluiting.
• Geschikt voor: Vaste KPN Telefoonlijn en internet/kabel Telefonie.
• Inclusief set (4) AAA batterijen.
Handsethouder met netvoeding voor TS-207 Charger Comfort
Toepassing:
Als u het basisstation en de handset gescheiden wilt gebruiken.
B.v. het basisstation wordt in de meterkast geplaatst en u wilt de handset in de kamer opladen.
Prijs: Handsethouder TS-207 € 29,95
Levertijd: direct uit voorraad
Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Wat betekent stralingsarm in combinatie met draadloze DECT telefoons
Alle DECT-Telefoons met het Blauwe engel logo hebben met het Blue Eco Mode de volgende eigenschappen:
Afhankelijk van de afstand tot het Basisstation word alleen de sterkte van het elektromagnetische veld gebruikt
welke voor het telefoneren noodzakelijk is. In ruststand worden zowel de handset als het basisstation volledig
uitgeschakeld. Er is dus in ruststand absoluut geen schadelijke straling
De criteria van het Blauwe Engel systeem verlangen de mogelijkheid, dat het zendvermogen van het basisstation
door de gebruiker zelf ingesteld kan worden. De gebruiker kan tussen de volgende opties ter reducering van het
zendvermogen op het basisstation kiezen:
100 % (vol bereik)
45 % (beperking bereik)
20 % (kamer)
10 % (bureau)
-Het ingestelde bereik is op de display zichtbaar en kan naar wens gewijzigd worden.
Hebben alle apparaten met de Blauwe Engel ook de Full ECO-modus?
Ja, alle TS-XXX DECT-telefoons met het Blauwe Engel systeem hebben ook de FullECO-modus. In de
volledige FullECO-modus, zend het basisstation alleen als het nodig is, bijvoorbeeld bij het ontvangen van een
gesprek, of tijdens een gesprek of bij het inschakelen van de handset. Het zendvermogen wordt automatisch
aangepast aan de afstand tussen het basisstation en de handset.
In rust is de zender van het basisstation volledig uitgeschakeld. De Blue Eco Mode houdt in dat de gebruiker zelf
het gewenste zendvermogen kan instellen op het basisstation en op elk moment wijzigen.

