
 

  

 

 

 TGD310-KXکاتالوگ تلفن بیسیم 
 

 KX-TGD310 تلفن مدل
 [مشکی ]مشکی و قاب نقره ای رنگ مشخصات کلی

 1 (گوشی بی سیم )تعداد

 گیگاهرتز 1.9 فرکانس

گیگاهرتز 1.90 -گیگاهرتز  1.88 محدوده فرکانس  

 کانال 120 تعداد کانال

 DECT سیستم

 بله DECT حالت امنیت

GAP بله 

 1 تعداد خط تلفن

 - قابلیت چند گوشی بی سیم

پایه 4تا  قابلیت چند پایه  

 انگلیسی، عربی، فارسی LCD زبان

 - Wi-Fi® اتصال

 - اتصال موبایل

 - Bluetooth® کالس

 - AndroidTM نسخه سیستم عامل

 بله توان رادیویی ضعیف صرفه جویی انرژی

 بله حالت صرفه جویی با یک لمس

 - اتصال تلفن هوشمند اتصال تلفن هوشمند

 - قابلیت چند گوشی هوشمند

 - دستگاه های قابل پشتیبانی

 - استاندارد شبکه بی سیم

 - پیکربندی آسان

 - Wi-Fi دکمه تنظیم آسان

 - Wi-Fi حالت تکرار کننده

 - کپی دفترچه تلفن از گوشی هوشمند

 - کپی آهنگ زنگ از گوشی هوشمند

 - کپی تصویر پس زمینه از گوشی هوشمند

 - تماس کنفرانس با خط های شهری و گوشی هوشمند

 - (انتقال تماس های خط شهری )بین گوشی هوشمند و گوشی تلفن

 - پخش پیام های منشی تلفنی



 - ارتباط به موبایل ارتباط به موبایل

 - شماره ثبت موبایل

 - ثبت موبایل با تنظیمات آسان

 - ارتباط همزمان

 - زنگ خوردن مانند موبایل

 - اعالن پیامک

 - اعالن ارسال پیامک سخنگو

 - هشدار های برنامه

 - شارژ باتری دستگاه

ایستگاه داک گوشی 

 هوشمند

 - پایه گوشی هوشمند

 - بلندگوی استریو

 - دستگاه های سازگار شارژ باتری

 - Bluetooth پخش موسیقی از یک دستگاه

 - DECT کنترل از راه دور پخش موسیقی از طریق گوشی

 - سازگار با کلیدیاب راحت

 - سازگاری با چند کلیدیاب

 بله تکرار کننده در دسترس

 بله صدای واضح

 - (کاهش نویز )گوشی بی سیم

 - (کاهش نویز )سیستم منشی تلفنی

 زیر/آلتو/بم (سیستم صدای سفارشی )اکوالیزر

 - (سازگار با سمعک) HAC پشتیبانی از

 بله عملکرد توان پشتیبان

در صورت قطع برق، واحد اصلی منبع نیرو را موقتاً از گوشی می  * عملکرد توان پشتیبان

 .گیرد

 بله کنترل کودک

برای تماس با شماره تلفن ذخیره شده در دسترس است فقط * کنترل کودک . 

 - کلید عملکرد هوشمند

 بله پاسخ با هر کلید

 بله حالت مزاحم نشوید

نادیده گرفتن حالت مزاحم نشوید )گروه مشخص شده در دفترچه 

 (تلفن

 بله

نادیده گرفتن حالت مزاحم نشوید )گروه مشخص شده در دفترچه 

 (تلفن

ارائه شده توسط مخابرات ثبت نام  Caller ID باید در یک سرویس *

 .کنید

 - پیامک

 بله پست صوتی

 .نیازمند ثبت نام برای سرویس پست صوتی در مخابرات است * پست صوتی

 - (هشدار پست صوتی )نشانگر نوری روی گوشی

 بله محدودیت تماس

 - تماس اضطراری

 - تماس کنفرانسی با خط خارجی

 - اشتراک تماس

 - (تماس داخلی )از گوشی بی سیم به پایه

 - (تماس داخلی )از گوشی بی سیم به گوشی بی سیم

 - همه تماس های داخلی

 بله ساعت

 - تقویم/ برنامه ریز

 بله/بله (هشدار )بیدار شدن / هشدار یادداشت

 بله/بله (هشدار پیشرفته ) یک روز از هفته / تعویق

 - (HSP پشتیبانی) Bluetooth قابلیت هدست



 - (A2DP پشتیبانی از) Bluetooth سازگاری با هدفون/بلندگوی

 - Google PlayTM پشتیبانی از

Caller ID/  دفترچه

 تلفن

Caller ID بله 

Caller ID * باید در یک سرویس Caller ID  ارائه شده توسط مخابرات ثبت نام

 .کنید

 مورد Caller ID 50 حافظه

ارائه شده توسط مخابرات ثبت نام  Caller ID باید در یک سرویس * Caller ID حافظه

 .کنید

 بله Caller ID انتظار مکالمه

و انتظار مکالمه در  Caller ID نیازمند ثبت نام همزمان سرویس های * Caller ID انتظار مکالمه

 .مخابرات است

 -/بله زنگ گروه بندی شده / شناسه زنگ

ارائه شده توسط مخابرات ثبت نام  Caller ID باید در یک سرویس * زنگ گروه بندی شده / شناسه زنگ

 .کنید

 .نیازمند ثبت در دفترچه تلفن است * زنگ گروه بندی شده / شناسه زنگ

 - رنگ صفحه نمایش گروه بندی شده

Caller ID (سخنگو )گوشی بی سیم - 

Caller ID (سخنگو )پایه - 

 - سخنگو Caller ID زبان

شماره 50بله ) مسدود کردن تماس مزاحم ) 

ارائه شده توسط مخابرات ثبت نام  Caller ID باید در یک سرویس * مسدود کردن تماس مزاحم

 .کنید

 .باید ثبت شماره در لیست انسداد تماس مزاحم انجام شود * مسدود کردن تماس مزاحم

 بله مسدود کردن گروهی از شماره ها

ارائه شده توسط مخابرات ثبت نام  Caller ID باید در یک سرویس * مسدود کردن گروهی از شماره ها

 .کنید

 بله محدود کردن تماس های بدون شماره

ارائه شده توسط مخابرات ثبت نام  Caller ID باید در یک سرویس * محدود کردن تماس های بدون شماره

 .کنید

بسته به سرویس شرکت مخابراتی، تماس های بدون شماره نمی توانند * محدود کردن تماس های بدون شماره

 .مسدود شوند

ثبت انسداد تماس مزاحم با استفاده از دکمه مسدود کردن تماس 

 ()گوشی بی سیم

- 

ثبت انسداد تماس مزاحم با استفاده از دکمه مسدود کردن تماس 

 ()پایه

- 

 - (حافظه دفترچه تلفن گوشی )نام/شماره

 مورد 120 (حافظه دفترچه تلفن پایه )نام/شماره

رقم 24نویسه/ 16) (حافظه دفترچه تلفن پایه )نام/شماره ) 

 - دفترچه تلفن مشترک

 - (کپی دفترچه تلفن )از گوشی به گوشی

 - Bluetooth کپی دفترچه تلفن از موبایل بوسیله

 - شماره گیری تک لمسی در پایه

شماره 9بله ) تماس سریع در گوشی بی سیم ) 

 - تماس سریع در پایه

 بله (شماره گیری زنجیره ای )گوشی بی سیم

 - (شماره گیری زنجیره ای )پایه

 اینچ LCD 1.8 گوشی بی سیم

LCD تک رنگ تمام نقطه 

LCD 103 x  65 پیکسل 

 سفید LCD رنگ پس زمینه



 - صفحه نمایش لمسی

 - دوربین جلو

 - دوربین پشت

 - LED فالش

GPS - 

 - SD شیار کارت حافظه

 - USB فیش

 - USB نسخه

 کهربایی صفحه کلید نورانی

مرحله 6بله ) (بلندگو )بلندی صدای چند مرحله ای ) 

 - بلندگوی دوطرفه کامل

6بله ) (عملکرد نماد )تعداد نماد ) 

 40 (الگوی زنگ )آوا+ملودی

 آوا 32 ملودی زنگ چند آوایی

 خاموش + 6 مراحل صدای زنگ

 4.0 مراحل صدای گیرنده

 (نام و شماره) 10 حافظه شماره گیری مجدد

 .نمایش نام نیازمند ثبت شماره در دفترچه تلفن است* حافظه شماره گیری مجدد

 24 رقم های شماره گیری مجدد

 - شماره گیری مجدد خودکار

 - (نشانگر زنگ )رنگ

 - (نشانگر شارژ )رنگ

 بله نگه داشتن

 بله بی صدا

 بله تماس گیری مجدد/فالش

 بله قفل کلید

 - فیش هدست

 - شارژ گوشی به صورت معکوس

 - نگه داشتن امن

 بله کلید کوتاه

 - (قابل نصب روی دیوار )شارژر

 - صفحه کلید شماره گیری پایه

 - گوشی با سیم

 - نمایشگر

 - (بلندگو )بلندی صدای چند مرحله ای

 - (الگوی زنگ )آوا+ملودی

 - مراحل صدای زنگ

 - حافظه شماره گیری مجدد

 - شماره گیری مجدد خودکار

 - یابنده موبایل

 - نگه داشتن

 - بی صدا

 - تماس گیری مجدد/فالش

 بله یابنده گوشی

 - قابل نصب بر روی دیوار

 - سیستم منشی تلفنی سیستم منشی تلفنی

 - کل زمان ضبط

 - حرکت سریع به جلو و عقب هنگام پخش پیام

ار پیام شنیداریهشد  - 

 - (هشدار پیام )نشانگر نوری روی گوشی



 - اعالم پیام جدید بوسیله یک تماس

 - زبان اعالم پیام جدید

 - اعالم پیام جدید بوسیله یک پیامک

 - (گوشی LCD) لیست پیام تصویری

 - ضبط مکالمه

 - (مراحل میزان صدای بلندگو )بلندگوی پایه

 - (کنترل تماس )گوشی بی سیم

 - (کنترل تماس )پایه

 - زبان پیام های خوشامد گویی از پیش ضبط شده

 - عملیات راه دور از گوشی

 - (DTMF) عملیات راه دور از بیرون

صرفه جویی در هزینه )پیام های جدید ضبط شده / بدون پیام 

 (جدید

- 

 - (کلیدیاب ارائه شده )تعداد لوازم جانبی

 - تکرار کننده ارائه شده

 - گیره کمربند ارائه شده

 - گوشی اختیاری گوشی اختیاری

 - (بدون انتشار )حالت صرفه جویی پالس سایر موارد

 Ni-MH(AAA x 2) باتری قابل شارژ

ساعت 16تا  مدت زمان صحبت  

ساعت 200تا  مدت زمان آماده به کار  

ساعت 7حدوداً  زمان شارژ  

 وات 0.52 مصرف انرژی پایه در حالت آماده به کار میزان مصرف انرژی

 وات 0.16 مصرف انرژی در حالت آماده به کار شارژر

میلی متر 85× میلی متر 109× میلی متر 90تقریباً  (ارتفاع x عمق x ابعاد پایه )عرض ابعاد/ وزن  

میلی متر 165× میلی متر 34× میلی متر 48تقریباً  (ارتفاع x قطر x ابعاد گوشی )عرض  

میلی متر 36× میلی متر 69× میلی متر 69تقریباً  (ارتفاع x قطر x ابعاد شارژر )عرض  

 - (ارتفاع x عمق x ابعاد جعبه رابط )عرض

 - (ارتفاع x عمق x ابعاد کلیدیاب )عرض

 - (ارتفاع x عمق x ابعاد تکرار کننده )عرض

گرم 120تقریباً  وزن پایه  

گرم 130تقریباً  وزن گوشی بی سیم با باتری  

گرم 40تقریباً  وزن شارژر  

 - وزن جعبه رابط

 - وزن کلیدیاب

 - وزن تکرار کننده

 


