
                                                                                                                                                  

 پاَر 

KX-TDA0104 مىثع تغذیً )پاَر( دستگاي 

 کارتٍای ایه دستگاي

KX-TDA0196 کارت ریمُت 

KX-TDA0180 پُرت 8کارت خط شٍزی    

KX-TDA0181 پُرت 66کارت خط شٍزی    

KX-TDA0193 پُرت 8کارت کالز آیدی    

KX-TDA0290  RRI کارت خطُط  

KX-TDA0490  ٌمشمان اس طزیق  کاوال تصُرت 66کارت لیىک دَ دستگاي تزای IP 

KX-TDA0490  کاوال تصُرت ٌمشمان اس طزیق  66کارت لیىک دَ دستگاي تزای IP  

KX-TDA0170 ٌایثزید کاوال خط داخلی تزای تلفىٍای دیجیتال َ آوالُگ َ 8  کارت 

KX-TDA0172  کاوال خط داخلی دیجیتال تزای تلفه ٌای دیجیتال 66کارت  

KX-TDA0174 کاوال خط داخلی آوالُگ تزای تلفه ٌای آوالُگ 66کارت    

KX-TDA0177 کاوال خط داخلی اوالُگ تا پشتیثاوی اس کالز آیدی تزای تلفه ٌای آوالُگ 66کارت    

KX-TDA0470  پاواسُویک   IP وفز تا تلفه ٌای  66تزای   IP کارت داخلی  

KX-TDA0161  کاوال 4کارت درب تاس که  

KX-TDA0162  کاوال 2کارت درب تاس که  

KX-TDA0190  کارت آپشه کً قاتلیت وصة کارتٍای دیشا َ درب تاس که را رَی خُد دارد 

KX-TDA0191 کاوالً 4کارت دیشا )مىشی گُیا(    

KX-TDA0192 کاوالً 2کارت دیشا )مىشی گُیا(    

KX-TDA0410  CTI LINK کارت  

KX-TDE0105  ًافشایش داخلی –کارت افشایش حافظ 

 آوته ٌای دکت

KX-TDA0155  کاوال تصُرت ٌمشمان 2آوته دکت تا قاتلیت 

KX-TDA0156  کاوال تصُرت ٌمشمان 4آوته دکت تا قاتلیت 

KX-TDA0158  کاوال تصُرت ٌمشمان 8آوته دکت تا قاتلیت 

 گُشی ٌای دیجیتال ساسگار تا دستگاي

KX-T7636  پُرت  کلید قاتل تزوامً ریشی َ تلىدگُی دیجیتال  24سطزی َ  6تلفه دیجیتال تا ومایشگز َ

USB 

KX-T7633  کلید قاتل تزوامً ریشی َ تلىدگُی دیجیتال َ پُرت  24سطزی َ  3تلفه دیجیتال تا ومایشگز

USB 

KX-T7630  کلید قاتل تزوامً ریشی َ تلىدگُی دیجیتال 24سطزی َ  3تلفه دیجیتال تا ومایشگز 

KX-DT346  پُرت   کلید قاتل تزوامً ریشی َ تلىدگُی دیجیتال 24سطزی َ  6تلفه دیجیتال تا ومایشگز َ

USB  

KX-DT343  پُرت   کلید قاتل تزوامً ریشی َ تلىدگُی دیجیتال 24سطزی َ  3تلفه دیجیتال تا ومایشگز َ

USB  

KX-DT333  کلید قاتل تزوامً ریشی َ تلىدگُی دیجیتال 24سطزی َ  3تلفه دیجیتال تا ومایشگز 

KX-DT321  تزوامً ریشی َ تلىدگُی دیجیتالکلید قاتل  8سطزی َ  6تلفه دیجیتال تا ومایشگز 

KX-DT546  پُرت   کلید قاتل تزوامً ریشی َ تلىدگُی دیجیتال 24سطزی َ  6تلفه دیجیتال تا ومایشگز َ

USB  

KX-DT543  پُرت   کلید قاتل تزوامً ریشی َ تلىدگُی دیجیتال 24سطزی َ  3تلفه دیجیتال تا ومایشگز َ
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USB  

KX-DT521  کلید قاتل تزوامً ریشی َ تلىدگُی دیجیتال 8سطزی َ  6تلفه دیجیتال تا ومایشگز 

KX-T7665  کلید قاتل تزوامً ریشی َ تلىدگُی دیجیتال 8سطزی َ  6تلفه دیجیتال تا ومایشگز 

 کىسُل ٌای تلفه ٌای دیجیتال

KX-T7640  کىسُلDSS  7633-7636-7636تزای مدل ٌای  کلید دستزسی مستقیم  66دارای 

KX-DT390  کىسُلDSS  333-343-346کلید دستزسی مستقیم تزای مدل ٌای  66دارای 

KX-DT590  کىسُلDSS  543-546تزای مدل ٌای  کلید دستزسی مستقیم  48دارای 

 گُشی ٌای ٌایثزید ساسگار تا دستگاي

KX-T7730  جیتالَ تلىد گُی دی  کلید قاتل تزوامً ریشی 62سطزی تا  6تلفه ٌایثزید تا صفحً ومایشگز 

KX-T7735  تلىد گُی دیجیتال  کلید قاتل تزوامً ریشی 62سطزی تا  3تلفه ٌایثزید تا صفحً ومایشگز َ 

KX-T7750 ُتلفه ٌایثزید تدَن صفحً ومایشگز تا تلىد گ 
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