
Aeris 124, telefon bezprzewodowy

Bezprzewodowy telefon stacjonarny DECT

Aeris 124

Innowacyjny wygląd
Podświetlany wyświetlacz

Łatwy w obsłudze
Prezentacja numeru osoby dzwoniącej

System głośnomówiący

Nowa gama telefonów firmy Swissvoice oferuje Państwu ciekawy i atrakcyjny wygląd. 
Przycisk nawigacji i wiele wbudowanych opcji powodują, że telefon jest prosty w obsłudze i
przyjazny użytkownikowi. 
Obsługa systemu głośnomówiącego jest bardzo wygodna w codziennym użytkowaniu i ułatwia 
korzystanie z urządzenia. 
Aeris 124 łączy w sobie nowoczesny wygląd i dużą funkcjonalność.



Funkcje dodatkowe

zegar i alarm
regulowane głośności głośnika i dzwonka
10 różnych melodii dzwonka, możliwość wyciszenia dzwonienia
zabezpieczenie przed przypadkowym wykonaniem połączenia 
możliwość wyłączenia mikrofonu podczas rozmowy
poprzez podniesienie słuchawki z bazy
za pomocą przycisku nawigacyjnego
wyświetlanie aktualnego czasu
możliwość nadania nazw każdej z zalogowanych słuchawek
w celu zlokalizowania wszystkich zalogowanych słuchawek
do 5 słuchawek i 4 stacji bazowych

Alarm
Głośność
Dzwonki
Blokada klawiatury
Wyciszenie mikrofonu
Odebranie połączenia
Nawigacja w menu
Zegar
Nazwa słuchawki
Przywołanie
Rozbudowa

Książka telefoniczna i zarządzanie rozmowami

na 20 wpisów
identyfikacja numeru i nazwy osoby dzwoniącej
5 ostatnich wybieranych numerów, kopiowanie do książki telefonicznej
informacja o czasie prowadzonej rozmowy
wpisywanie numeru przed wykonaniem połączenia
bezpłatne rozmowy wewnętrzne pomiędzy zalogowanymi słuchawkami
wewnętrznych i zewnętrznych

Książka telefoniczna
CLIP/CNIP
Ponowne wybieranie
Czas trwania rozmów
Wybieranie numeru
Rozmowy wewnętrzne
Przekazywanie rozmów

Dostęp do sieci

1 dostęp do analogowej sieci telefonicznej
pulsowe lub tonowe

Liczba i typ
Tryb wybieranie

Automatyczna sekretarka (Aeris 124T)

15 minut
ilość nowych wiadomości
z bazy oraz słuchawki
ochrona kodem PIN
Możliwość nagrania własnej zapowiedzi

Łączny czas nagrań
Powiadamianie
Obsługa
Zdalny dostęp do sekretarki
Zapowiedź głosowa

Bezprzewodowy telefon stacjonarny DECT

Aeris 124

Dane logistyczne

Typ produktu
Aeris 124 CH
Aeris 124 CH (dodatkowa słuchawka)

Aeris 124 FR
Aeris 124T FR
Aeris 124 FR (dodatkowa słuchawka)

20405148
20405149

20405395
20405396
20405397

Kolor
Czarny
Czarny

Czarny
Czarny
Czarny

Kod EAN
7611425002765
7611425002772

7611425120223
7611425120230
7611425120247

Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian technicznych / Dostępność produktu może być różna w różnych krajach

*Jeśli usługa oferowana przez operatora sieci i aktywna na łączu telefonicznym

Główne funkcje

14-segmentowy, 5-liniowy
ze słuchawki
zmniejszona emisja fal radiowych

Wyświetlacz
Obsługa systemu głośnomów.
Tryb ECO
Konferencja trójstronna

Dane techniczne

oszczędny zasilacz
PSTN – analogowa linia telefoniczna
Ni-MH 1.2V, 500 mAh
rozmów do 10 godzin, stan oczekiwania do 100 godzin
na zewnątrz do 300 m, wewnątrz do 50 m
2 lata

Zapotrzebowanie na energię
Standard
Akumulatory
Czas działania
Zasięg
Gwarancja 

Przedstawiciel handlowy:

Aeris 124

Aeris 124 HSCB

Aeris 124T

swissvoice SA
Chemin des Mûriers 1 - CH-1170 Aubonne
Tel : +41 21 821 39 39 - Fax : +41 21 808 39 35
info@swissvoice.net
www.swissvoice.net



Aeris 154/154T, telefon z kolorowym
wyświetlaczem

Bezprzewodowy aparat telefoniczny (DECT)

Aeris 154/154T

Kolorowy wyświetlacz
Książka na 100 numerów

Prezentacja numeru (CLIP*)
Tryb głośnomówiący

Rozbudowa maksymalnie do 5 słuchawek

Nowa gama telefonów firmy Swissvoice oferuje Państwu ciekawy i atrakcyjny wygląd. Przycisk nawigacji i wiele 
wbudowanych opcji powodują, że telefon jest prosty w obsłudze i przyjazny użytkownikowi. Natomiast 
zastosowanie dodatkowych słuchawek (możliwość zalogowania maksymalnie do 5 sztuk na bazie), znacznie 
poprawia mobilność, ułatwia przepływ informacji na większym obszarze oraz usprawnia porozumiewanie się kilku 
użytkowników. Dodatkowo, każda ze słuchawek może mieć swoją własną książkę telefoniczną, nazwę słuchawki 
oraz dzwonek połączeń przychodzących. Aeris 154 łączy więc w sobie nowoczesny wygląd i dużą funkcjonalność.

low radiation



Cechy dodatkowe

zegar i alarm
regulowana głośność głośnika (5), trybu głośnomówiącego (5)
słuchawka (15 melodii), możliwość wyciszenia 
zabezpieczenie przed przypadkowym wykonaniem połączenia 
możliwość wyłączenia mikrofonu podczas rozmowy (funkcja Mute)
poprzez klawisz lub automatycznie (poprzez podniesienie z widełek)
poprzez klawisz nawigacyjny góra/dół, szybki dostęp do list
aktualny czas i data widoczne na wyświetlaczu
możliwość nadania własnych nazw każdej z zalogowanych słuchawek
klawisz przywołania słuchawki na bazie (funkcja lokalizacji)
maksymalnie do 5 słuchawek i 4 stacji bazowych

Alarm
Głośność
Melodie
Blokada klawiatury
Wyciszenie mikrofonu
Przyjmowanie połączeń
Nawigacja po Menu
Data i Czas
Nazwa słuchawki
Przywołanie
Rozbudowa

Książka telefoniczna i listy połączeń

na 100 wpisów
prezentacja numeru i nazwy dzwoniącego
pamięć 20 ostatnich numerów
pamięć 30 nieodebranych i odebranych połączeń (łącznie)
czas trwania rozmowy wyświetlony na wyświetlaczu
wprowadzanie numeru przed uzyskaniem sygnału i potwierdzenie klawiszem
bezpłatne wewnętrzne rozmowy pomiędzy słuchawkami
konferencja trójstronna (2 wewnętrzne, 1 zewnętrzny)
wewnętrzne i zewnętrzne

Książka telefoniczna
CLIP/CNIP
Ponowne wybieranie
Listy połączeń
Czas trwania rozmów
Wykonywanie połączeń
Połączenia wewnętrzne
Konferencja
Przekazywanie rozmów

Dane sieciowe

telefon przeznaczony do użytku w sieci analogowej
tonowy i pulsowy

Typ sieci
Tryb wybierania

Automatyczna sekretarka (tylko Aeris 154T)

15 minut
licznik nowych nagrań
odsłuch nagrań ze słuchawki i stacji bazowej
chroniony kodem PIN
możliwość nagrania własnej zapowiedzi

Pojemność
Powiadamianie
Obsługa
Zdalny dostęp
Zapowiedzi

Bezprzewodowy aparat telefoniczny (DECT)

Aeris 154/154T

Dane logistyczne

Kod produktu
Aeris 154 PL
Aeris 154T CH
Aeris 154 PL (dodatkowa słuchawka)

20405164
20405147
20405174

Kolor
Czarny
Czarny
Czarny

EAN
7611425170785
7611425002956
7611425170792

Zastrzegamy możliwość zmian / Dostępność produktu w zależności od kraju.

*Jeśli operator telefoniczny oferuje taką usługę. 

Główne cechy

graficzny, kolorowy, podświetlany wyświetlacz (5 liniowy)
w słuchawce
redukcja oddziaływania fal radiowych, zmniejszony pobór energii

Wyświetlacz
Tryb głośnomówiący
ECO Mode

Dane techniczne

niskie zużycie energii, funkcja Eco Mode
DECT/GAP
akumulatory Ni-Mh (1,2V; 600mAh)
do 10 godzin rozmowy, do 100 godzin czuwania
wewnątrz do 50m oraz na otwartej przestrzeni do 300m
2 lata, menu w języku: polskim oraz EN, DE, FR, ES, IT

Energia
Standard
Zasilanie
Czas rozmów
Zasięg
Gwarancja i język

Aeris 154

Aeris 154 HSCB

Aeris 154T

Twój partner sprzedaży:

swissvoice SA
Chemin des Mûriers 1 - CH-1170 Aubonne
Tel : +41 21 821 39 39 - Fax : +41 21 808 39 35
info@swissvoice.net
www.swissvoice.net



Aeris 156, telefon z dużymi
przyciskami i wyświetlaczem

Bezprzewodowy telefon stacjonarny DECT

Aeris 156

Wygodny i prosty w obsłudze
Duży podświetlany wyświetlacz

Duże podświetlane przyciski
Zwiększona czułość mikrofonu

System głośnomówiący 
Głośny dzwonek z powiadamianiem optycznym oraz wibracją

Bezprzewodowy aparat Aeris 156 jest idealnym rozwiązaniem dla osób szukających prostego urządzenia 
posiadającego duże możliwości. Aeris 156 dzięki czterem programowalnym przyciskom umożliwia szybką 
komunikację z najbliższymi osobami lub pogotowiem. Dodatkowe wyposażenie słuchawki w alarm 
wibracyjny, bardzo głośny dzwonek (85 dB) oraz optyczne powiadamianie o połączeniu stanowią 
dodatkowe udogodnienie. Istotną innowacją jest również wzmocnienie poziomu głosu w słuchawce 
nawet o 25 dB. Wygodna klawiatura z dużymi, podświetlanymi przyciskami ułatwia nawigację po 
czytelnym, dwucalowym wyświetlaczu.



Podstawowe cechy

duży 2” podświetlany - graficzny wyświetlacz, 5 linii
regulowana głośność głośnika i dzwonków, 5 poziomów
w słuchawce
redukcja oddziaływania fal radiowych o 80% podczas gdy
słuchawka spoczywa na bazie

Wyświetlacz
Głośność
Opcja głośnomówiąca
ECO Mode

Funkcje komfortowego telefonowania

duże, podświetlane przyciski, blokada klawiatury
10 melodii dzwonka dla połączeń zewnętrznych i 
wewnętrznych
sygnalizacja optyczna i wibracyjna
wyciszenie mikrofonu podczas rozmowy
regulowany kontrast wyświetlacza, 16 poziomów
poprzez przycisk bądź automatycznie przez podniesienie sł.
duży i dobrze rozplanowany klawisz nawigacyjny
data i czas widoczne na wyświetlaczu, budzik
możliwość przypisania słuchawce własnej nazwy
klawisz przywołania słuchawki na bazie (funkcja lokalizacji)
możliwość rozbudowy do 5 słuchawek, możliwość 
zalogowania słuchawki do 4 różnych stacji bazowych
zdejmowany klips na słuchawce

Klawiatura
Dzwonki

Sygnalizacja
Dyskrecja
Kontrast
Przyjmowanie połączeń
Nawigacja
Zegar
Słuchawka
Przywołanie
Rozbudowa

Klips do paska

Książka telefoniczna i lista połączeń

50 pozycji
4 programowalne klawisze szybkiego dostępu
możliwość przypisania melodii do wpisu w książce
prezentacja numeru i nazwy*
lista 20 ostatnio wybieranych numerów
lista 40 ostatnio odebranych i nieodebranych połączeń
czas trwania rozmowy wyświetlany podczas połączenia 
bezpłatne wewnętrzne rozmowy między słuchawkami
informacja na wyświetlaczu o nowej wiadomości na poczcie głosowej*
możliwość montażu bazy na ścianie
przełączanie rozmów pomiędzy słuchawkami, konferencja trójstronna

Książka telefoniczna
Szybki dostęp
Grupy użytkowników 
CLIP/CNIP*
Ponowy wybór
Lista połączeń
Czas rozmów
Połączenia wewnętrzne
Poczta głosowa
Montaż
Przekazywanie rozmów

Dane dotyczące dostępu do sieci

telefon przeznaczony dla sieci analogowej
impulsowe lub tonowe

Typ sieci
Tryb wybierania

Dane techniczne

niskie zużycie energii
DECT/GAP
3 akumulatory Ni-MH (AAA 1.2V 800 mAh)
czas rozmów do 6 godzin, czas czuwania do 120 godzin
na otwartej przestrzeni do 300 m, wewnątrz do 50 m
2 lata
menu w języku polskim

Energia
Standard
Zasilanie
Czas rozmów
Zasięg
Gwarancja
Język

Bezprzewodowy telefon stacjonarny DECT

Aeris 156

Dane logistyczne

Kod produktu
20405154
Opakowanie
10 szt. w kartonie zbiorczym

Kolor
czarno / srebrny
Wymiary kartonu
470 x 360 x 262 mm

Kod EAN
7611425992134
Wymiary pudełka telefonu
235 x 173 x 87 mm

Twój partner sprzedaży:

Zastrzegamy możliwość zmian / Dostępność produktu w zależności od kraju

* jeżeli operator telekomunikacyjny oferuje taką usługę

Producent:

Swissvoice SA – Szwajcaria
info@swissvoice.net
www.swissvoice.net

Importer:
Swissvoice SA Oddział w Polsce
ul. Księcia Ziemowita 53
03-885 Warszawa



Bezprzewodowy aparat telefoniczny (DECT)
Duże klawisze, duży wyświetlacz, głośny dzwonek!

Aeris 126

Ergonomiczna słuchawka
Duży – podświetlany wyświetlacz

Wzmocnienie głosu słuchawki o 8 dB poprzez jeden klawisz
Kompatybilny z aparatami słuchowymi

Tryb głośnomówiący o regulowany poziomie

Aeris 126, telefon dla seniora!
Szukasz aparatu prostego w użyciu o dużej, wygodnej słuchawce? Czy potrzebujesz dużego wyświetlacza, dużych 
ergonomicznych klawiszy, głośnego dzwonka? Aeris 126 jest stworzony z myślą o tobie. Słuchawka posiada 
dodatkowe wzmocnienie poziomu głośnika (8dB), teraz dzięki jednemu przyciskowi ustawisz preferowaną 
głośność. Telefon jest skierowany do osób w podeszłym wieku, lub osób mających problemy ze słuchem bądź 
wzrokiem. Telefon jest kompatybilny z aparatami słuchowymi. Dzięki dużej i dobrze rozplanowanej klawiaturze 
zyskujemy szybki dostęp do poszczególnych funkcji aparatu. Dzięki programowalny klawiszom (10) szybko 
połączymy się z bliskimi osobami.



Aeris 126

Aeris 126 HSCB

Cechy dodatkowe

duże klawisze z możliwością blokady
10 melodii dzwonka (5 polifonicznych), 5 poziomów głośności dzwonka
wyciszenie mikrofonu w czasie rozmowy
do wyboru poprzez podniesienie z widełek lub poprzez przycisk
poprzez klawisz nawigacyjny góra/dół, szybki dostęp do list połączeń
czas widoczny na wyświetlaczu, funkcja alarmu/budzika
optyczna poprzez diodę na słuchawce
klawisz przywołania słuchawki na bazie
do 5 słuchawek na jednej bazie, do 4 baz na jedną słuchawkę

Klawiatura
Melodie dzwonków
Dyskrecja
Przyjmowanie połączenia
Nawigacja
Zegar/alarm
Sygnalizacja połączenia
Przywołanie
Rozbudowa

Książka telefoniczna i listy połączeń

na 20 wpisów (numer wraz z nazwą)
2 programowalne klawisze szybkiego dostępu M1 & M2 oraz programowalne
klawisze od 2 do 9
prezentacja numeru i nazwy dzwoniącego
lista 5 ostatnio wybieranych numerów, możliwość ich zapisu w książce telefonicznej
lista 10 ostatnio odebranych i nieodebranych numerów
czas trwania rozmowy widoczny na wyświetlaczu w trakcie rozmowy i po jej
zakończeniu
wprowadzanie numeru przed uzyskaniem sygnału
bezpłatne połączenia wewnętrzne między słuchawkami, konferencja trójstronna
powiadomienie o nowej wiadomości na poczcie głosowej (MWI*)

Książka telefoniczna
Szybki dostęp
CLIP/CNIP*

Ponowny wybór
Listy połączeń
Czas rozmowy

Telefonowanie
Połączenia wewnętrzne
Poczta głosowa

Dane sieciowe

telefon przeznaczony do użytku w sieci analogowej
tonowy i pulsowy

Typ sieci
Rodzaj wybierania

Bezprzewodowy aparat telefoniczny (DECT) - Duże klawisze, duży wyświetlacz, głośny dzwonek!

Aeris 126

Dane logistyczne (Polska)

Kod produktu
Kolor
Opakowanie
Wymiary pudełka
Wymiary kartonu
EAN

Aeris 126 PL
20405789
Czarno/Srebrny
10 opakowań na karton
209 x 140 x 65 mm
370 x 295 x 229 mm
7611425170693

Aeris 126 HSCB
20405810
Czarno/Srebrny
10 opakowań na karton
209 x 115 x 70 mm
343 x 245 x 229 mm
7611425990345

Zastrzegamy możliwość zmian / Dostępność produktu w zależności od kraju

*Jeśli operator telefoniczny oferuje taką usługę

Dane techniczne

niskie zużycie energii, funkcja Fulleco
linie PSTN, DECT/GAP
2 akumulatory NiMh (AAA 1.2V 500 mAh) w zestawie
do 10 godzin rozmowy, do 100 godzin czuwania
na zewnątrz do 300 m, wewnątrz do 50 m
2 lata

Energia
Standard
Zasilanie
Czas rozmów
Zasięg
Gwarancja

Twój partner sprzedaży: 

Główne cechy

duży, podświetlany, alfanumeryczny wyświetlacz, 1 linia, 14 segmentów,
2 rzędy ikon
5 poziomów głośności rozmowy, dodatkowe wzmocnienie o 8dB poprzez
jeden przycisk
w słuchawce (regulowany)
100% redukcja emisji fal radiowych w trybie czuwania, zmniejszony pobór energii

Wyświetlacz

Regulacja głośności

Tryb głośnomówiący

swissvoice SA
Chemin des Mûriers 1 - CH-1170 Aubonne
Tel : +41 21 821 39 39 - Fax : +41 21 808 39 35
info@swissvoice.net
www.swissvoice.net



Aeris 134, telefon na długie rozmowy

Bezprzewodowy aparat telefoniczny (DECT)

Aeris 134

Funkcja oszczędności ECO Mode
Podświetlany wyświetlacz
Prezentacja numeru CLIP*

Książka telefoniczna na 50 wpisów
Tryb głośnomówiący

Aeris 134 jest prostym, nieskomplikowanym w użyciu aparatem dla osób lubiących coś więcej niż podstawowe 
funkcje. Ergonomiczny wygląd słuchawki sprawia, że nawet długie rozmowy mogą być przyjemnością. Duże, 
czytelne klawisze oraz proste w nawigacji menu sprawiają, że aparat obsługuje się intuicyjnie. Aparat Aeris 134 
wyposażony jest w książkę telefoniczną na 50 wpisów oraz tryb głośnomówiący. Dzięki trybowi ECO Mode aparat 
jest przyjazny środowisku emitując znacznie mniej szkodliwych fal radiowych.



Przedstawiciel handlowy:

Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian technicznych / Dostępność produktu może być różna w różnych krajach

Główne cechy

podświetlany (kolor bursztynowy), 14 segmentowy
w słuchawce (regulowana głośność – 5 poziomów)
tryb oszczędności energii oraz redukcji fal radiowych

Wyświetlacz
Tryb głośnomówiący
ECO Mode

Cechy dodatkowe

zegar i alarm (przypomnienie)
regulowana głośność głośnika i trybu głośnomówiącego (5) 
5 melodii słuchawki, możliwość wyciszenia dzwonienia
zabezpieczenie przed przypadkowym wykonaniem połączenia
możliwość wyciszenia mikrofonu
poprzez podniesienie słuchawki ze stacji bazowej lub przycisk
dźwięki ostrzegawcze (słaby zasięg, słabe akumulatory)
możliwość nadania własnej nazwy każdej ze słuchawek 
klawisz przywołania słuchawki na bazie (funkcja lokalizacji)
do 5 słuchawek na stacji bazowej, jedną słuchawkę do 4 baz
bezpłatne wewnętrzne rozmowy między słuchawkami
konferencja trójstronna (2 wewnętrzne, 1 zewnętrzny)

Alarm
Głośność
Melodie
Blokada klawiatury
Dyskrecja
Przyjmowanie połączenia
Dźwięki
Nazwa słuchawki
Przywołanie
Rozbudowa
Połączenia wewnętrzne
Konferencja

Automatyczna sekretarka (Avena 134T)

do 13 minut nagrań
licznik nowych nagrań
odsłuch nagrań ze słuchawki i stacji bazowej
chroniony kodem PIN
2 standardowe zapowiedzi, możliwość nagrania własnej

Pojemność
Licznik
Obsługa
Zdalny dostęp
Wiadomość powitalna

Dane sieciowe

telefon przeznaczony na sieć analogową
tonowy i pulsowy

Typ sieci
Tryb wybierania

Dane techniczne

niskie zużycie energii, funkcja Eco Mode
linie PSTN, DECT/GAP
akumulatory NiMh (1.2 V, 500 mAh)
do 10 godzin rozmowy, do 100 godzin czuwania
na otwartej przestrzeni do 300 m, wewnątrz do 50 m
2 lata, różne języki Menu do wyboru

Energia
Standard
Zasilanie
Czas rozmów
Zasięg
Gwarancja

Książka telefoniczna i listy połączeń

na 50 wpisów
prezentacja numeru i nazwy dzwoniącego
ista ostatnio wybieranych numerów (10)
czas trwania rozmowy wyświetlony na wyświetlaczu
2 programowalne klawisze szybkiego wyboru
nieodebrane/odebrane (40 łącznie)

Książka telefoniczna
CLIP/CNIP*
Ponowny wybór
Czas rozmowy
Szybki wybór
Listy połączeń

Bezprzewodowy aparat telefoniczny (DECT)

Aeris 134

Dane logistyczne

Reference
20405731
Aeris 134 PL
Kolor
Czarny
Kod EAN
7611425170860

20405627
Aeris 134T DE

Czarny

7611425013129

20405629
Aeris 134T DE Trio

Czarny

7611425013143

20405628
Aeris 134T DE  Duo

Czarny

7611425013136

20405630
Aeris 134T DE Quattro

Czarny

7611425013150

Aeris 134 T

swissvoice SA
Chemin des Mûriers 1
CH-1170 Aubonne
Tel : +41 21 821 39 39
Fax : +41 21 808 39 35
info@swissvoice.net
www.swissvoice.net

Aeris 134

Aeris 134 HSCB



Aeris 196T, zaawansowany telefon
o unikalnym wyglądzie

Bezprzewodowy aparat telefoniczny z automatyczną sekretarką (DECT)

Aeris 196T

Unikalny wygląd
Kompatybilny z aparatami słuchowymi

Wysoka jakość wykonania
Proste w obsłudze Menu

Prezentacja numeru (CLIP*)
Podświetlany wyświetlacz

Aeris 196T wyróżnia wysoka jakość zastosowanych materiałów oraz nowoczesny wygląd. Aparat posiada 
intuicyjne Menu co sprawia, że każda informacja na wyświetlaczu jest przejrzysta i czytelna. Posiada 3 klawisze 
szybkiego dostępu (każdy z innym wzorem graficznym) oraz książkę telefoniczną na 200 wpisów. Ergonomiczny 
kształt słuchawki oraz automatyczna sekretarka o pojemności 15 minut sprawiają, że aparat ten idealnie nadaje się 
zarówno do biura, jak i do domu. Ciesz się zatem korzystaniem z wyjątkowego urządzenia!



Cechy dodatkowe

regulowana głośność głośnika (4), trybu głośnomówiącego (5)
regulowany, 5 poziomów
słuchawka (4), baza (5), możliwość wyciszenia 
automatycznie poprzez podniesienie z widełek
poprzez klawisz nawigacyjny góra/dół
aktualny czas widoczny na wyświetlaczu
klawisz przywołania słuchawki na bazie (funkcja lokalizacji - paging)
możliwość zalogowania maksymalnie do 5 słuchawek na bazie
wprowadzanie numeru przed uzyskaniem sygnału (potwierdzenie przyciskiem)
bezpłatne wewnętrzne rozmowy pomiędzy słuchawkami
kompatybilny z aparatami słuchowymi
optyczna: dioda LED w słuchawce i w stacji bazowej
konferencja trójstronna (2 wewnętrzne, 1 zewnętrzny)

Regulacja głośności
Kontrast LCD
Melodie dzwonków
Przyjmowanie połączeń
Nawigacja
Data i Czas
Przywołanie
Rozbudowa
Wykonywanie połączeń
Połączenia wewnętrzne
Kompatybilność
Sygnalizacja połączenia
Konferencja

Książka telefoniczna i listy połączeń

do 200 wpisów
prezentacja numeru i nazwy dzwoniącego
3 programowalne klawisze szybkiego dostępu
wybierane numery (30), nieodebrane/odebrane (60 łącznie)
czas trwania rozmowy wyświetlony na wyświetlaczu

Książka telefoniczna
CLIP/CNIP
Szybkie wybieranie
Listy połączeń
Czas rozmowy

SMS

skrzynka odbiorcza (15), nadawcza (5), szkice (5)Pojemność

Dane sieciowe

telefon przeznaczony do użytku w sieci analogowej
tonowy i pulsowy

Typ sieci
Tryb wybierania

Automatyczna sekretarka (Aeris 196T)

do 15 minut nagrań
odsłuch nagrań ze słuchawki i ze stacji bazowej
chroniony kodem PIN
2 standardowe zapowiedzi, możliwość nagrania własnej

Pojemność
Obsługa
Zdalny dostęp
Wiadomość powitalna

Bezprzewodowy aparat telefoniczny z automatyczną sekretarką (DECT)

Aeris 196T

Dane logistyczne

Kod produktu
Opakowanie
Kolor
Wymiary kartonu
Wymiary pudełka telefonu
Kod EAN

20405730 (PL)
4 szt. na karton
Czarny/metal
290 x 216 x 200 mm
205 x 180 x 66 mm
7611425170846

20405339 (HSCB)
6 szt. na karton
Czarny/metal
245 x 245 x 220 mm
200 x 115 x 62 mm
7611425992189

20405564 (FR)
4 szt. na karton
Czarny/metal
290 x 216 x 200 mm
205 x 180 x 66 mm
7611425120759

Zastrzegamy możliwość zmian / Dostępność produktu w zależności od kraju.

Główne cechy

graficzny, monochromatyczny, podświetlany wyświetlacz (na biało)
w słuchawce (full duplex)
redukcja oddziaływania fal radiowych, zmniejszony pobór energii

Wyświetlacz
Tryb głośnomówiący
ECO Mode

Dane techniczne

niskie zużycie energii, funkcja Eco Mode
linie PSTN, DECT/GAP
akumulatory NiMh (2,4V; 600mAh)
do 10 godzin rozmowy, do 100 godzin czuwania
wewnątrz do 50m, na otwartej przestrzeni do 300m 
2 lata, menu w języku: polskim, angielskim, niemieckim

Energia
Standard
Zasilanie
Czas rozmów
Zasięg
Gwarancja i język

Aeris 196 HSCB

Aeris 196T

Twój partner sprzedaży:

*Jeśli operator telefoniczny oferuje taką usługę. 

swissvoice SA
Chemin des Mûriers 1 - CH-1170 Aubonne
Tel : +41 21 821 39 39 - Fax : +41 21 808 39 35
info@swissvoice.net
www.swissvoice.net



Avena 248, nowoczesny aparat
o dużych możliwościach

Bezprzewodowy aparat telefoniczny (DECT)

Avena 248
Nowoczesny wygląd

Redukcja oddziaływania fal radiowych i oszczędności energii Fulleco
Podświetlany wyświetlacz

Wiadomości SMS*
Prezentacja numeru CLIP*

Tryb głośnomówiący

Avena 248 jest nowoczesnym aparatem, który sprosta najbardziej wyszukany gustom. Duża pojemność książki 
telefonicznej, możliwość wysyłania i odbioru wiadomości SMS, optyczna sygnalizacja dzwonienia to tylko nieliczne 
cechy tego wyjątkowego telefonu. Avena 248 jak większość aparatów Swissvoice jest wyposażona w funkcję 
oszczędności energii i redukcji oddziaływania fal radiowych Fulleco. Solidne wykonanie telefonu, nowoczesny 
design i niezwykła funkcjonalność sprawiają, że aparat ten nie zawiedzie żadnego użytkownika.



Cechy dodatkowe

regulowana głośność głośnika i trybu głośnomówiącego (5 poziomów)
możliwość nadania własnej nazwy każdej ze słuchawek
słuchawka (15), stacja bazowa (5), możliwość wyciszenia 
zabezpieczenie klawiatury przed przypadkowym wciśnięciem
możliwość wyciszenia mikrofonu
poprzez podniesienie słuchawki z widełek lub poprzez klawisz
klawisz przywołania słuchawki na bazie (funkcja lokalizacji)
optyczne powiadomienie o nadejściu połączenia (na bazie i słuchawce)
godzina i data widoczne na wyświetlaczu
bezpłatne wewnętrzne rozmowy między słuchawkami
funkcja budzika i przypomnienia
konferencja trójstronna (2 wewnętrzne, 1 zewnętrzny)

Regulacja głośności
Nazwa słuchawki
Melodie dzwonków
Blokada
Dyskrecja
Przyjmowanie połączenia
Przywołanie
Sygnalizacja
Data i czas
Połączenia wewnętrzne
Alarm
Konferencja

Książka telefoniczna i listy połączeń

na 200 wpisów
prezentacja numeru i nazwy dzwoniącego
lista ostatnio wybieranych numerów (50)
nieodebrane/odebrane (50 łącznie)
czas trwania rozmowy wyświetlony na wyświetlaczu
możliwość przypisania numerów do klawiszy (od 2 do 9)

Książka telefoniczna
CLIP/CNIP*
Ponowny wybór
Listy połączeń
Czas rozmowy
Szybkie wybieranie

Automatyczna sekretarka (Avena 248T)

do 15 minut nagrań
licznik nowych nagrań 
odsłuch nagrań ze słuchawki i stacji bazowej
chroniony kodem PIN
2 standardowe zapowiedzi, możliwość nagrania własnej

Pojemność
Licznik
Obsługa
Zdalny dostęp
Wiadomość powitalna

Dane sieciowe

telefon przeznaczony na sieć analogową
pulsowy i tonowy

Typ sieci
Tryb wybierania

SMS*

skrzynka odbiorcza, nadawcza, szkice (łącznie 40 pozycji)
krótkie SMS (do 160 znaków)

Pojemność list
Wiadomości

Cordless analogue telephone (DECT)

Avena 248

Dane logistyczne

Opakowanie
Avena 248 PL
Avena 248T DE
Avena 248 HSCB DE

Packaging
6szt./ na karton
6szt./ na karton
10szt./ na karton

Box dimensions
180 x 180 x 65 mm
210 x 180 x 75 mm
180 x 130 x 65 mm

Product dimensions
415 x 195 x 198 mm
475 x 225 x 198 mm
348 x 275 x 198 mm

Kod EAN
7611425170877

Kod produktu
20405845

Zastrzegamy możliwość zmian / Dostępność produktu w zależności od kraju.

*Jeśli operator telefoniczny oferuje taką usługę.

Główne cechy

8 liniowy, podświetlany wyświetlacz z regulacją kontrastu
w słuchawce (full duplex)
redukcja oddziaływania fal radiowych, zmniejszony pobór energii

Wyświetlacz
Tryb głośnomówiący
Ekologia

Dane techniczne

do 5 słuchawek, do 4 baz
niskie zużycie energii, funkcja Fulleco
linie PSTN, DECT/GAP
akumulatory NiMh (1.2 V, 500 mAh)
do 12 godzin rozmowy, do 120 godzin czuwania
na otwartej przestrzeni do 300 m, wewnątrz do 50 m
2 lata, różne języki menu

Rozbudowa
Energia
Standard
Zasilanie
Czas rozmów
Zasięg
Gwarancja

Twój partner sprzedaży:

Avena 248 T

Avena 248 HSCB

Avena 248

Avena 248 TE

swissvoice SA
Chemin des Mûriers 1
CH-1170 Aubonne
Tel : +41 21 821 39 39
Fax : +41 21 808 39 35
info@swissvoice.net
www.swissvoice.net



Bezprzewodowy aparat telefoniczny (DECT)

Avena 249

Nowoczesny wygląd
Tryb głośnomówiący

Pojemna książka telefoniczna 
Podświetlany wyświetlacz i klawiatura

Wiadomości SMS
Prezentacja numeru CLIP

Avena 249, elegancja i funkcjonalność!
Swissvoice Avena 249 jest nowoczesnym aparatem telefonicznym DECT który sprosta oczekiwaniom każdego 
użytkownika. Pojemna książka telefoniczna, odbieranie i wysyłanie SMS, przyjazne i proste w obsłudze Menu, tryb 
głośnomówiący, podświetlana klawiatura i wiele innych przydatnych funkcji sprawiają, że telefon ten idealnie 
sprawdzi się jako aparat do użytku domowego jak i do pracy. Avena 249 wyposażona jest w funkcję redukcji 
oddziaływania fal radiowych iiiFulleco. Wszystko to w połączeniu z zastosowaniem wysokiej jakości materiałów 
oraz ergonomicznie rozplanowanymi klawiszami słuchawki.



Cechy dodatkowe

funkcja budzika/przypomnienia
regulowana głośność głośnika i trybu głośnomówiącego (5 poziomów)
słuchawka - 5 standardowych i 5 polifonicznych, baza 5 standardowych, 
możliwość wyciszenia
zabezpieczenie klawiatury przed przypadkowym wciśnięciem
możliwość wyciszenia mikrofonu
poprzez podniesienie słuchawki z widełek lub poprzez klawisz
godzina i data widoczne na wyświetlaczu
możliwość nadania własnej nazwy każdej ze słuchawek
klawisz przywołania słuchawki na bazie (funkcja lokalizacji)
bezpłatne wewnętrzne rozmowy między słuchawkami, przełączanie rozmów, 
konferencja
możliwość przypisania numerów do klawiszy od 2 do 9

Alarm
Głośność
Melodie dzwonków

Blokada
Dyskrecja
Przyjmowanie połączenia
Data i czas
Nazwa słuchawki
Przywołanie
Połączenia wewnętrzne

Szybki wybór

Książka telefoniczna i listy połączeń

na 150 wpisów (nazwa i numer)
prezentacja numeru i nazwy dzwoniącego*
lista ostatnio wybieranych numerów (20)
czas trwania rozmowy wyświetlony na wyświetlaczu
wspólna lista połączeń odebranych i nieodebranych (30) 
optyczna sygnalizacja nieodebranego połączenia i SMS (migająca koperta)

Książka telefoniczna
CLIP/CNIP
Ponowny wybór
Czas rozmowy
Lista połączeń
Sygnalizacja

Dane sieciowe

telefon przeznaczony na sieci analogowe
pulsowe, tonowe

Typ sieci
Tryb wybierania

SMS

długie SMS (do 640 znaków)*
skrzynka odbiorcza, nadawcza, szkice (łącznie 20 pozycji)

Wiadomości
Pojemności list

Bezprzewodowy aparat telefoniczny (DECT)

Avena 249

Dane logistyczne

Model
Avena 249 CH
Avena 249 PL
Avena 249 DUO CH
Avena 249 HSCB CH
Opakowanie
Avena 249 CH
Avena 249 PL
Avena 249 DUO CH
Avena 249 HSCB CH

20406051
20406323
20406052
20406053

6 szt./na karton
6 szt./na karton
6 szt./na karton
6 szt./na karton

Kolor
Srebrny/Czarny
Srebrny/Czarny
Srebrny/Czarny
Srebrny/Czarny
Wymiary kartonu
432 x 222 x 170 mm
432 x 222 x 170 mm
376 x 258 x 232 mm
237 x 180 x 196 mm

EAN
7611425003502
7611425171034
7611425003519
7611425003526
Wymiary pudełka
208 x 148 x 68 mm
208 x 148 x 68 mm
214 x 180 x 80 mm
174 x 111 x 54 mm

Zastrzegamy możliwość zmian / Dostępność produktu w zależności od kraju.

*Jeśli usługa wspierana przez operatora
** Dane szacunkowe, uzależnione od sposobu użytkowania i konstrukcji budynku

Główne cechy

funkc ja      Fulleco, redukcja oddziaływania fal radiowych, 
zmniejszony pobór energii
podświetlany, graficzny, monochromatyczny z funkcją wygaszacza
wygodny klawisz nawigacyjny z 4 skrótami
w słuchawce – regulowany, Fulldupex

Ekologia

Wyświetlacz
Nawigacja
Tryb głośnomówiący

Dane techniczne

do 5 słuchawek, do 4 baz
niskie zużycie energii, funkcja Fulleco
linie PSTN, DECT/GAP (GAP bez funkcji Fulleco)
2 x AAA NiMh (1.2 V 750 mAh)
do 10 godzin rozmowy, do 100 godzin czuwania**
na otwartej przestrzeni do 300 m, wewnątrz do 50 m**
2 lata, różne języki Menu

Rozbudowa
Energia
Standard
Akumulatory
Czas rozmów
Zasięg
Gwarancja

Twój dealer:

Avena 249 HSCB

Avena 249

Avena 249 DUO

swissvoice SA
Chemin des Mûriers 1
CH-1170 Aubonne
Tel : +41 21 821 39 39
Fax : +41 21 808 39 35
info@swissvoice.net
www.swissvoice.net



Avena 269
Bezprzewodowy aparat telefoniczny (DECT)

Nowoczesny wygląd
Tryb głośnomówiący

Pojemna książka telefoniczna 
Podświetlany wyświetlacz i klawiatura

Wiadomości SMS
Prezentacja numeru CLIP

Avena 269, elegancja i funkcjonalność!
Swissvoice Avena 269 jest nowoczesnym aparatem telefonicznym DECT który sprosta oczekiwaniom każdego 
użytkownika. Pojemna książka telefoniczna, odbieranie i wysyłanie SMS, przyjazne i proste w obsłudze Menu, tryb 
głośnomówiący, podświetlana klawiatura i wiele innych przydatnych funkcji sprawiają, że telefon ten idealnie 
sprawdzi się jako aparat do użytku domowego jak i do pracy. Avena 269 wyposażona jest w funkcję redukcji 
oddziaływania fal radiowych Ful leco. Wszystko to w połączeniu z zastosowaniem wysokiej jakości materiałów 
oraz ergonomicznie rozplanowanymi klawiszami słuchawki.



Avena 269

Avena 269 HSCB

Avena 269 DUO

Avena 269

Cechy dodatkowe

funkcja budzika/przypomnienia
regulowana głośność głośnika i trybu głośnomówiącego (5 poziomów)
słuchawka - 15 standardowych i 5 polifonicznych, baza 5 standardowych, 
możliwość wyciszenia
zabezpieczenie klawiatury przed przypadkowym wciśnięciem
możliwość wyciszenia mikrofonu
poprzez podniesienie słuchawki z widełek lub poprzez klawisz
godzina i data widoczne na wyświetlaczu
możliwość nadania własnej nazwy każdej ze słuchawek
klawisz przywołania słuchawki na bazie (funkcja lokalizacji)
bezpłatne wewnętrzne rozmowy między słuchawkami, przełączanie rozmów, 
konferencja
możliwość przypisania numerów do klawiszy od 2 do 9

Alarm
Głośność
Melodie dzwonków

Blokada
Dyskrecja
Przyjmowanie połączenia
Data i czas
Nazwa słuchawki
Przywołanie
Połączenia wewnętrzne

Szybki wybór

Książka telefoniczna i listy połączeń

na 200 wpisów (nazwa i numer)
prezentacja numeru i nazwy dzwoniącego*
lista ostatnio wybieranych numerów (30)
czas trwania rozmowy wyświetlony na wyświetlaczu
wspólna lista połączeń odebranych i nieodebranych (40) 
optyczna sygnalizacja nieodebranego połączenia i SMS (migająca koperta)

Książka telefoniczna
CLIP/CNIP
Ponowny wybór
Czas rozmowy
Lista połączeń
Sygnalizacja

Dane sieciowe

telefon przeznaczony na sieci analogowe
pulsowe, tonowe

Typ sieci
Tryb wybierania

SMS

długie SMS (do 640 znaków)*
skrzynka odbiorcza, nadawcza, szkice (łącznie 40 pozycji)

Wiadomości
Pojemności list

Bezprzewodowy aparat telefoniczny (DECT)

Dane logistyczne

Model
Avena 269 CH
Avena 269 PL
Avena 269 DUO CH
Avena 269 HSCB CH
Opakowanie
Avena 269 CH
Avena 269 PL
Avena 269 DUO CH
Avena 269 HSCB CH

20406054
20406322
20406056
20406057

6 szt./na karton
6 szt./na karton
6 szt./na karton
6 szt./na karton

Kolor
Srebrny/Czarny
Srebrny/Czarny
Srebrny/Czarny
Srebrny/Czarny
Wymiary kartonu
432 x 222 x 170 mm
432 x 222 x 170 mm
376 x 258 x 232 mm
237 x 180 x 196 mm

EAN
7611425003533
7611425171041
7611425003557
7611425003564
Wymiary pudełka
208 x 148 x 68 mm
208 x 148 x 68 mm
214 x 180 x 80 mm
174 x 111 x 54 mm

Zastrzegamy możliwość zmian / Dostępność produktu w zależności od kraju.

*Jeśli usługa wspierana przez operatora
** Dane szacunkowe, uzależnione od sposobu użytkowania i konstrukcji budynku

Dane techniczne

do 5 słuchawek, do 4 baz
niskie zużycie energii, funkcja Fulleco
linie PSTN, DECT/GAP (GAP bez funkcji Fulleco)
2 x AAA NiMh (1.2 V 750 mAh)
do 10 godzin rozmowy, do 100 godzin czuwania**
na otwartej przestrzeni do 300 m, wewnątrz do 50 m**
2 lata, różne języki Menu

Rozbudowa
Energia
Standard
Akumulatory
Czas rozmów
Zasięg
Gwarancja

Twój dealer:

Główne cechy

funkcja      Fulleco, redukcja oddziaływania fal radiowych, 
zmniejszony pobór energii
podświetlany, graficzny, kolorowy z funkcją wygaszacza
wygodny klawisz nawigacyjny z 4 skrótami
w słuchawce – regulowany, Fulldupex

Ekologia

Wyświetlacz
Nawigacja
Tryb głośnomówiący

swissvoice SA
Chemin des Mûriers 1
CH-1170 Aubonne
Tel : +41 21 821 39 39
Fax : +41 21 808 39 35
info@swissvoice.net
www.swissvoice.net



Bezprzewodowy aparat telefoniczny (DECT)

Unikalny wygląd
Funkcja Fulleco® 

Wysoka jako dźwięku i głosu
Podświetlany wyświetlacz

Tryb głośnomówiący

ePure, technologia w stylu Neo-Retro!
ePure – wyjątkowy design oraz funkcjonalność, symbioza historii z najnowszą technologią.
Swissvoice jest jednym z liderów w rozwoju telefonii dla domu i biura. Innowacja, ciekawe wzornictwo 
i zaawansowana technologia stały się głównym filarem korporacyjnej strategii firmy.
ePure konsekwentnie łączy w sobie wszystkie podstawowe funkcje telefonu oraz niepowtarzalny wygląd w stylu 
Neo-Retro. Ergonomiczna słuchawka, opatentowany przez Swissvoice system redukcji emisji fal radiowych 
Fulleco®, wysokiej jakości dźwięk sprawia, że ePure oferuje maksymalny komfort w codziennym użytkowaniu. Ten 
wyjątkowy telefon nada Twoim wnętrzom niepowtarzalny klimat.
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Cechy dodatkowe

zegar i alarm 
regulowana głośność głośnika i trybu głośnomówiącego (5 poziomów)
10 melodii HiFi, możliwość wyciszenia
zabezpieczenie klawiatury przed przypadkowym wykonaniem połączenia
możliwość wyciszenia mikrofonu w czasie rozmowy
poprzez podniesienie słuchawki ze stacji bazowej lub poprzez odbiór klawiszem
aktualny czas wyświetlony na wyświetlaczu
możliwość nadania własnej nazwy każdej ze słuchawek 
klawisz przywołania słuchawki na stacji bazowej (funkcja lokalizacji)
przełączanie rozmów wewnętrznych i zewnętrznych
możliwość zestawiania konferencji trójstronnych

Alarm
Głośność
Melodie
Blokada
Poufność
Przyjmowanie połączenia
Zegar
Słuchawka
Przywołanie
Przełączanie
Konferencja

Książka telefoniczna i listy połączeń

100 pozycji z numerem i nazwą
prezentacja numeru i nazwy dzwoniącego
pamięć 10 ostatnio wybieranych numerów 
widoczny podczas prowadzenia rozmowy
wprowadzanie numeru przed uzyskaniem sygnału w głośniku

Książka telefoniczna
CLIP/CNIP 
Ponowne wybieranie
Czas połączeń
Wybieranie numeru

Dane sieciowe

telefon przeznaczony do pracy na liniach analogowych (PSTN)
tonowy i pulsowy

Typ sieci
Tryb wybierania

Cordless analogue telephone (DECT)

Dane logistyczne

Kod produktu
ePure
ePure

20405748
N/A

Kolor
Biały
Czarny

Kod EAN
7611425992240
N/A

Zastrzegamy możliwość zmian / Dostępność produktu w zależności od kraju.

*Jeśli operator telefoniczny oferuje taką usługę.

Główne cechy

1.4’’ podświetlany
 w słuchawce (full duplex)
funkcja oszczędności energii i redukcji emisji fal radiowych Fulleco®

Wyświetlacz
Tryb głośnomówiący
Ekologia

Dane techniczne

do 5 słuchawek i 4 stacji bazowych
niskie zużycie energii
linie PSTN, DECT
akumulatory lithium-ion (3.7V, 550 mAh)
do 10 godzin rozmowy, do 100 godzin czuwania
na otwartej przestrzeni do 300 metrów, wewnątrz do 50 metrów
2 lata

Rozbudowa
Energia
Standard
Zasilanie
Czas rozmów
Zasięg
Gwarancja

Twój partner sprzedaży:

ePure Biały

ePure Czarny

swissvoice SA
Chemin des Mûriers 1
CH-1170 Aubonne
Tel : +41 21 821 39 39
Fax : +41 21 808 39 35
info@swissvoice.net
www.swissvoice.net



Słuchawka ePure Bluetooth otwiera nowy rozdział w naszym myśleniu o rozmowach telefonicznych. 
Możesz bezprzewodowo podłączyć ją do swojego telefonu komórkowego, tabletu lub komputera PC i 
cieszyć się doskonałym dźwiękiem w jakości HD. Kształt słuchawki ePure idealnie nadaje się do długich 
konwersacji dzięki czemu szkodliwe fale emitowane przez telefony komórkowe trzymamy z dala od 
naszej głowy a długie rozmowy przestają być męczące. Dzięki bezprzewodowej technologii Bluetooth 
słuchawka szybko połączy się z dowolnym urządzeniem w twoim domu lub biurze dając ci możliwość 
użytkowania na dystansie do 20 metrów. Dzięki dwóm 2 ‐ watowym głośnikom możemy prowadzić 
rozmowy w trybie głośnomówiącym w technologii Fullduplex. ePure BH01i to nie tylko rozmowy to także 
słuchanie muzyki, dzięki bezprzewodowemu połączeniu odbierzesz strumień muzyki z dowolnego źródła i 
będziesz cieszył się wysokiej jakości dźwiękiem. Urządzenie obsługuje format dźwiękowy AAC. ePure 
BH01i wyposażony jest w wysuwaną szufladę która pełni rolę ładowarki dla twojego iPhona, w trakcie 
rozmowy ekran twojego telefonu jest stale dla ciebie widoczny. ePure BH01i na nowo definiuje sposób 
rozmowy, słuchania muzyki oraz kształtu który wpisuje się w każde otoczenie.

Nowa definicja rozmowy!

BH01i

Tryb głośnomówiący Odtwarzanie muzyki Ładowarka iPhoneBluetooth FullEcoSłuchawka Bluetooth

BLUETOOTH HANDSET AND SPEAKER WITH USB CHARGER



BH01i

Zalety:

• Moduł Bluetooth klasa 2, zasięg max. między 10 a 20 
metrów

• Odtwarzanie muzyki w jakości HD, wspiera odtwarzanie 
formatu AAC

• Dźwięk w jakości HD w trybie głośnomówiącym, wspiera 
HFP v1.6

• Redukcja szkodliwych fal radiowych emitowanych przez 
telefony komórkowe

• Unikalny i ergonomiczny wygląd słuchawki

Główne cechy:

• Wykonywanie i odbieranie połączeń przez słuchawkę ePure
• Rozmowa w trybie głośnomówiącym w jakości Fullduplex
• Bezprzewodowe odtwarzanie muzyki z wielu źródeł w 

jakości Stereo
• Bezprzewodowe łączenie się z komunikatorami 

internetowymi np: Skype
• Wysuwana ładowarka w formie szuflady dla telefonu  

iPhone
• Rozpoczynanie i kończenie rozmowy przez słuchawkę ePure
• 10 poziomów głośności rozmowy
• Panel sterowania odtwarzaniem muzyki: Odtwórz, Stop, 

Cofnij, Dalej
• Optyczna sygnalizacja stanu urządzenia
• Dźwięk rozmowy w jakości HD, format mSBC
• Rozszerzona jakość transmisji głosu: 80 Hz do 7 kHz

Dane techniczne:

• Akumulator litowo – polimerowy 1000 mAh
• Złącze zasilające do ładowania telefonu
• 2 x 2 watowe głośniki
• Parowanie urządzeń w trybie Bluetooth 2.1 EDR
• Zasięg w standardzie Bluetooth klasa 2, do 20 metrów
• Profil Bluetooth: HFP, rozmowy w trybie głośnomówiącym
• Profil Bluetooth: A2DP dla słuchania muzyki
• Profil Bluetooth: AVRCP dla odtwarzania muzyki
• Wsparcie kodeków muzycznych: AAC i SBC
• Efekty akustyczne
• Wysoka jakość materiałów
• Czas rozmów do 6 godzin
• Czas czuwania do 300 godzin
• Czas odtwarzania muzyki do 3,5 godziny

Model                                     Kolor EAN 

BH01i‐BK                                Czarny 7611425993162
BH01‐BK                                 Czarny 7611425993148

Szt./ karton Wym. kartonu Wym.pudełka

8                                         522 x 370 x 184 mm       250 x 150 x 83 mm
8                                        522 x 370 x 184 mm              250 x 150 x 83 mm 

Swissvoice SA
Chemin des Mûriers 1
CH‐1170 Aubonne,
SWITZERLAND
Tel : +41 21 821 39 39
Fax : +41 21 808 39 35
info@swissvoice.net
www.swissvoice.net

Podane informacje są danymi wstępnymi i mogą ulec modyfikacji. 
Swissvoice zastrzega sobie prawo zmian na opakowaniu bez wcześniejszego zawiadomienia

Made for iPod and iPhone
iphone i iPod są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w USA i innych 
krajach świata. Stwierdzenia „Made for iPod” oraz „Made for iPhone” oznaczają, że 
urządzenie jest specjalnie dedykowane do współpracy z tymi produktami i spełnia wymogi 
firmy Apple. Firma Apple nie jest odpowiedzialna za poprawne działanie tych urządzeń 
oraz nie odpowiada za bezpieczeństwo  ich użytkowania. Należy pamiętać, że korzystanie z 
tego akcesorium wraz z iPhone i iPod może mieć wpływ na wydajność sieci 
bezprzewodowej.

Bluetooth handset and speaker 
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eSense, telefon z charakterem.
eSense jest połączeniem wyjątkowego wzornictwa z nowoczesną funkcjonalnością. Dzięki wyjątkowemu 
kształtowi telefon ten przestaje być kolejnym zwykłym urządzeniem. Idealnie wpisuje się w każde wnętrze dzięki 
czemu staje się także elementem dekoracyjnym.
Kolejnym plusem jest możliwość odkładania słuchawki na bazę w dwóch różnych pozycjach: poziomej i pionowej 
dzięki czemu telefon przybiera dwie różne formy. Aparat wyposażony jest w funkcję redukcji szkodliwych fal 
radiowych Fulleco.

Bezprzewodowy aparat telefoniczny (DECT)

Wyjątkowy design, ergonomiczna słuchawka
Tryb redukcji fal radiowych Fulleco

Podświetlany wyświetlacz
Ładowanie słuchawki w dwóch pozycjach

Miękka – płaska klawiatura słuchawki



Cechy dodatkowe

funkcja budzika i przypomnienia
regulowana głośność rozmowy i trybu głośnomówiącego (5 poziomów)
10 melodii HiFi, możliwość wyciszenia i regulacji głośności
zabezpieczenie klawiatury przed przypadkowym wciśnięciem
możliwość wyciszenia mikrofonu
poprzez podniesienie słuchawki z widełek lub poprzez klawisz
dwa sposoby ładowania: poziomy i pionowy
nadawanie własnych nazw słuchawkom
klawisz przywołania słuchawki na bazie (funkcja lokalizacji)

Alarm
Głośność
Melodie
Blokada
Dyskrecja
Przyjmowanie połączenia
Ładowanie
Nazwy
Przywołanie

Książka telefoniczna i listy połączeń

na 100 wpisów
prezentacja numeru i nazwy dzwoniącego*
lista ostatnio wybieranych numerów (10)
czas trwania rozmowy widoczny na wyświetlaczu
wprowadzanie numeru przed uzyskaniem sygnału
między słuchawkami, przełączanie rozmów
możliwość konferencji, 2 wewnętrzne – 1 zewnętrzny

Książka telefoniczna
CLIP/CNIP
Ponowny wybór
Czas połączeń
Wybieranie
Połączenia wewnętrzne
Konferencja

Dane sieciowe

telefon przeznaczony na sieć analogową
pulsowy i tonowy

Typ sieci
Tryb wybierania

Bezprzewodowy aparat telefoniczny (DECT)

Dane logistyczne**

Kod produktu
eSense White FR
eSense White CH
eSense White EE
eSense White DE
eSense White HK/SG

Nazwa produktu
eSense

20406256
20406257
20406286
20406258
20406259

Opakowanie
10 szt./karton

Kolor
Czarny/Biały
Czarny/Biały
Czarny/Biały
Czarny/Biały
Czarny/Biały

Wymiary opakowania
339 x 306 x 230 mm

EAN
7611425120841
7611425992561
7611425992585
7611425013310
7611425240051

Wymiary produktu
200 x 144 x 63 mm

* Jeżeli operator telefoniczny oferuje taką usługę
** Dostępność produktu w zależności od kraju

Główne cechy

monochromatyczny, podświetlany, 1.8 cala
w słuchawce
redukcja oddziaływania fal radiowych, zmniejszony pobór energii

Wyświetlacz
Tryb głośnomówiący
Fulleco

Dane techniczne

do 5 słuchawek, do 4 baz
niskie zużycie energii, funkcja Fulleco
linie PSTN, DECT/GAP
Lithium-ion (3.7 V, 550 mAh)
do 10 godzin rozmowy, do 120 godzin czuwania
na otwartej przestrzeni do 300 m, wewnątrz do 50 m
2 lata, różne języki Menu

Rozbudowa
Energia
Standard
Akumulator
Czas rozmów
Zasięg
Gwarancja

Zastrzegamy możliwość zmian / Dostępność produktu w zależności od kraju.

Twój partner sprzedaży:

swissvoice SA
Chemin des Mûriers 1
CH-1170 Aubonne
Tel : +41 21 821 39 39
Fax : +41 21 808 39 35
info@swissvoice.net
www.swissvoice.net
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eSense color, telefon z charakterem.
eSense jest połączeniem wyjątkowego wzornictwa z nowoczesną funkcjonalnością. Dzięki wyjątkowemu 
kształtowi telefon ten przestaje być kolejnym zwykłym urządzeniem. Idealnie wpisuje się w każde wnętrze dzięki 
czemu staje się także elementem dekoracyjnym.
Kolejnym plusem jest możliwość odkładania słuchawki na bazę w dwóch różnych pozycjach: poziomej i pionowej 
dzięki czemu telefon przybiera dwie różne formy. Aparat wyposażony jest w funkcję redukcji szkodliwych fal 
radiowych Fulleco.

Bezprzewodowy aparat telefoniczny (DECT)

Wyjątkowy design, ergonomiczna słuchawka
Tryb redukcji fal radiowych Fulleco

Podświetlany - kolorowy wyświetlacz
Ładowanie słuchawki w dwóch pozycjach

Miękka – płaska klawiatura słuchawki



Bezprzewodowy aparat telefoniczny (DECT)

SMS

Wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS (612 znaków)*Wiadomości 

Cechy dodatkowe

funkcja budzika i przypomnienia
regulowana głośność rozmowy i trybu głośnomówiącego (5 poziomów)
20 melodii HiFi, możliwość wyciszenia i regulacji głośności
zabezpieczenie klawiatury przed przypadkowym wciśnięciem
możliwość wyciszenia mikrofonu
poprzez podniesienie słuchawki z widełek lub poprzez klawisz
dwa sposoby ładowania: poziomy i pionowy
nadawanie własnych nazw słuchawkom
klawisz przywołania słuchawki na bazie (funkcja lokalizacji)

Alarm
Głośność
Melodie
Blokada
Dyskrecja
Przyjmowanie połączenia
Ładowanie
Nazwy
Przywołanie

Książka telefoniczna i listy połączeń

na 250 wpisów
prezentacja numeru i nazwy dzwoniącego*
lista ostatnio wybieranych numerów (20)
czas trwania rozmowy widoczny na wyświetlaczu
wprowadzanie numeru przed uzyskaniem sygnału
między słuchawkami, przełączanie rozmów
możliwość konferencji, 2 wewnętrzne – 1 zewnętrzny

Książka telefoniczna
CLIP/CNIP
Ponowny wybór
Czas połączeń
Wybieranie
Połączenia wewnętrzne
Konferencja

Dane sieciowe

telefon przeznaczony na sieć analogową
pulsowy i tonowy

Typ sieci
Tryb wybierania

Dane logistyczne**

Kod produktu
eSense White FR
eSense White CH
eSense White EE
eSense White DE
eSense White HK/SG

Nazwa produktu
eSense

20406256
20406257
20406286
20406258
20406259

Opakowanie
10 szt./karton

Kolor
Czarny/Biały
Czarny/Biały
Czarny/Biały
Czarny/Biały
Czarny/Biały

Wymiary opakowania
339 x 306 x 230 mm

EAN
7611425120841
7611425992561
7611425992585
7611425013310
7611425240051

Wymiary produktu
200 x 144 x 63 mm

* Jeżeli operator telefoniczny oferuje taką usługę
** Dostępność produktu w zależności od kraju

Główne cechy

kolorowy, podświetlany, 1.8 cala , 128x160 65k kolorów
w słuchawce
redukcja oddziaływania fal radiowych, zmniejszony pobór energii

Wyświetlacz
Tryb głośnomówiący
Fulleco

Dane techniczne

do 5 słuchawek, do 4 baz
niskie zużycie energii, funkcja Fulleco
linie PSTN, DECT/GAP
Lithium-ion (3.7 V, 550 mAh)
do 10 godzin rozmowy, do 120 godzin czuwania
na otwartej przestrzeni do 300 m, wewnątrz do 50 m
2 lata, różne języki Menu

Rozbudowa
Energia
Standard
Akumulator
Czas rozmów
Zasięg
Gwarancja

Zastrzegamy możliwość zmian / Dostępność produktu w zależności od kraju.

Twój partner sprzedaży:

swissvoice SA
Chemin des Mûriers 1
CH-1170 Aubonne
Tel : +41 21 821 39 39
Fax : +41 21 808 39 35
info@swissvoice.net
www.swissvoice.net



  
BTouch jest telefonem, który łączy ze sobą różne technologie, dzięki czemu nasze życie i praca stają 
się prostsze i wygodniejsze. Zastosowanie funkcji Bluetooth pozwala na odbieranie i wykonywanie 
różnego rodzaju połączeń (zarówno komórkowych, jak i stacjonarnych) poprzez jedno urządzenie. 
Dzięki wspomnianemu rozwiązaniu, można być dodatkowo mobilnym i komfortowo rozmawiać 
bez użycia rąk przez bezprzewodowy nagłowny zestaw słuchawkowy (wymaga dokupienia). Nato-
miast zastosowana opcja głośnomówiącą w stacji bazowej umożliwia prowadzenie wewnętrznych i 
zewnętrznych konferencji w tym trybie. Wszystko to w połączeniu z wysoką jakością zastosowanych 
materiałów i nowoczesnym wyglądem - aparat posiada m. in. w pełni dotykowy panel klawiatury 
(zarówno na słuchawce, jak i stacji bazowej). Urządzenie to z powodzeniem znajduje swoje zastosowa-
nie w wymagającym otoczeniu, np.: w recepcjach, Call Center, pomieszczeniach konferencyjnych, ale 
przede wszystkim doskonale sprawdza się w codziennych rozmowach w biurze i w domu.

Maksymalny komfort, najwyższa jakość!

Możliwość podpięcia 4 telefonów komórkowych lub  
1 zestawu nagłownych słuchawek Bluetooth1

Transfer 4 książek telefonicznych telefonów komórkowych 
na 1’500 wpisów każda do pamięci BTouch1

Tryb głośnomówiący na słuchawce i stacji bazowej,  
Dotykowy panel klawiatury

Automatyczna Sekretarka

Bezprzewodowy – analogowy telefon (DECT)
z funkcją Bluetooth i panelem dotykowym



Bezprzewodowy – analogowy telefon (DECT) z funkcją Bluetooth i panelem dotykowym

Główne cechy

Wyświetlacz podświetlany-graficzny 7 liniowy wyświetlacz słuchawki
 podświetlany-graficzny 5 liniowy wyświetlacz bazy
Tryb głośnomówiący regulowany, na słuchawce i stacji bazowej
ECO mode redukcja ograniczająca emisje fal radiowych
Bluetooth podłączenie 4 telefonów komórkowych1, jednoczesna praca 2 telefonów 
 komórkowych1, lub 1 telefonu komórkowego1 i 1 zestawu słuchawek 
 nagłownych, transfer 4 książek telefonicznych telefonów komórkowych do 
 pamięci BTouch2

Cechy dodatkowe

Klawiatura dotykowy panel klawiatury słuchawki i stacji bazowej
Melodie 5 monofonicznych i 15 HiFi melodii słuchawki
 10 monofonicznych melodii stacji bazowej
Poufność wyciszenie mikrofonu słuchawki i stacji bazowej
Blokady blokada klawiatury, czujnik zbliżeniowy
Zegar data i czas widoczne na wyświetlaczu

Książki telefoniczne i listy połączeń

Książki 1 wspólna książka telefoniczna na 200 wpisów dla wszystkich słuchawek i bazy 
BTouch 4 książki telefoniczne telefonów komórkowych na  1’500 wpisów każda1, 
 chronione kodem PIN
CLIP/CNIP* prezentacja numeru CLIP
Dzwonki osobne dla połączeń stacjonarnych i komórkowych
Ponowny wybór lista 20 ostatnio wybieranych numerów
Czas połączeń widoczny w trakcie trwania rozmowy i po jej zakończeniu
Wybieranie wprowadzanie numeru przed uzyskaniem sygnału
Interkom możliwość przełączenia rozmów wewnętrznych i zewnętrznych
Konferencja 2 wewnętrzne i 1 zewnętrzna lub 1 wewnętrzna i 2 zewnętrzne

Automatyczna Sekretarka

Pojemność do 25 minut
Sygnalizacja licznik nowych nagrań z datą i godziną
Zdalny dostęp chroniony kodem PIN
Zapowiedź 3 standardowe zapowiedzi (brak polskiej) możliwość nagrania własnej
Memo możliwość nagrania własnych notatek głosowych

Dane sieciowe

Typ sieci telefon przeznaczony na linię analogową
Tryb wybierania pulsowy, tonowy

Dane techniczne

Standard DECT/GAP
Rozbudowa do 5 słuchawek na stacji bazowej 
Czas pracy czas rozmowy do 10 godzin, czas czuwania do 100 godzin
Zasilanie akumulator 2.4 V NiMH 
Zasięg DECT: na zewnątrz do 300 m, wewnątrz do 50 m
 Bluetooth: do 9 m
Gwarancja 2 lata

Dane logistyczne

Rodzaj Kod produktu EAN Opakowanie Wymiary produktu Wymiary pudełka
BTouch PL 20406089  7611425170891 5 sztuk w kartonie  264 x 160 x 60 mm  322 x 278 x 182
   zbiorczym

Zastrzegamy możliwość zmian.
1 Kompatybilność poprzez połączenie Bluetooth funkcjonuje z telefonami: Apple, Blackberry, HTC, LG, Motorola, Nokia, Samsung, Sony 

Ericsson (lista ta nie jest pełna, kompatybilność zależy od poszczególnych modeli telefonów.  
2 Słuchawki nagłowne Bluetooth nie są załączone w zestawie.

*Jeśli usługa jest świadczona przez operatora

Swissvoice SA
Chemin des Mûriers 1
CH-1170 Aubonne
Tel: +41 21 821 39 39
Fax: +41 21 808 39 35
info@swissvoice.net
www.swissvoice.net

Twój dealer: 

BTouch

BTouch HSCB
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SV29, telefon na trudne warunki!

wytrzymały telefon z panelem słonecznym.

SV29

Atrakcyjny wygląd
Zintegrowany panel słoneczny

Odporny na zachlapanie
Odporny na zapylenie

Zwiększona odporność na wstrząsy

Model SV29 został stworzony z myślą o aktywnych osobach szukających telefonu niezawodnego,  wytrzymałego, 
sprawdzającego się w każdym otoczeniu bez względu na panujące warunki atmosferyczne. SV29 jest odporny na 
zachlapania, kurz, pył,  wibracje oraz wstrząsy zgodnie z normą IP-56. Możesz go zabrać ze sobą na plażę, 
wycieczkę górską, narty,  możesz go używać podczas remontu, pracy w ogrodzie, budowie, warsztacie, 
magazynie. W miejscach gdzie panuje duże zapylenie oraz gdzie istnieje ryzyko uszkodzenia twojej zwykłej 
codziennej komórki. Ponadto telefon ten jest wyposażony w baterię słoneczną. Już nie musisz się martwić, że 
"padnie" ci komórka i szukać gniazdka elektrycznego. Dzięki panelowi słonecznemu doładujesz go podczas 
spaceru, wycieczki, biwaku czy na ulicy. Wystarczy skierować go tylnym panelem w stronę słońca. Nawet 15 minut 
ładowania na pełnym słońcu da ci możliwość wykonania ważnego połączenia. Bądź zawsze dostępny bez względu 
na miejsce i warunki w jakich się znajdujesz



Cechy dodatkowe

Na słuchawce
Powiadomienie alarmem wibracyjnym
8 melodii słuchawki, regulowana głośność dzwonka
Pojemność skrzynki na 100 wiadomości, 3 melodie wiadomości
Z funkcją drzemki
Wbudowana latarka z dwoma diodami
4 podstawowe operacje
Dla ładowania, słuchania radia
Zintegrowany panel słoneczny
Możliwość odsłuchu w trybie głośnomówiącym
3 rodzaje blokady połączeń do wyboru

Tryb głośnomówiący
Alarm wibracyjny
Melodie słuchawki
SMS
Alarm/przypomnienie
Latarka
Kalkulator
Złącze Mini-USB
Ładowanie słońcem
Radio FM
Blokady połączeń

Książka telefoniczna i listy połączeń

Do 100 kontaktów w telefonie, do 250 kontaktów na karcie SIM
3 listy połączeń z datą i godzina
Programowalne klawisze od 2 do 9

Książka telefoniczna
Listy połączeń
Szybkie wybieranie

wytrzymały telefon z panelem słonecznym.

SV29

Zastrzegamy możliwość zmian / Dostępność produktu w zależności od kraju

Główne cechy

Kolorowy, 1.8 calowy, TFT 
Podświetlana klawiatura
Szybka nawigacja po Menu ze skrótami
Blokada klawiatury (manualna, automatyczna)
Zwiększona wytrzymałość na wstrząsy, kurz, zachlapanie

Wyświetlacz
Klawiatura
Nawigacja
Blokada
Odporność

Dane techniczne

Częstotliwość pracy 900/1800 MHz
Akumulator Li-ion 1000 mAh 3.7 V
Czas rozmowy do 4 godzin, czas czuwania do 200 godzin
2 lata

Sieć GSM
Zasilanie
Czas pracy
Gwarancja

SV29 - Face

SV29 - Dos

Twój partner sprzedaży:

Dane logistyczne

Kod produktu
SV29 FR
SV29 PC
SV29 INT
SV29 DE

Opakowanie
20szt. na karton

20405924
20405933
20405934
.20405933

Wymiary produktu
108 x 48.5 x 18.5mm

Kolor
Czerwony
Czerwony
Czerwony
Czerwony

Wymiary pudełka
150 x 110 x 150mm

Kod EAN
7611425992905
7611425992912
7611425992929
7611425992912

swissvoice SA
Chemin des Mûriers 1 - CH-1170 Aubonne
Tel : +41 21 821 39 39 - Fax : +41 21 808 39 35
info@swissvoice.net
www.swissvoice.net



MP11, Komfortowy telefon dla seniora!

Telefon dla seniora z kolorowym 
wyświetlaczem i przyciskiem alarmowym.

MP11

Duże podświetlane klawisze
Duży podświetlany wyświetlacz z czytelnym menu

Klawisz alarmowy z tyłu słuchawki
Łatwa nawigacja po menu

Silny alarm wibracyjny
Blokada klawiatury za pomocą przełącznika

11 programowalnych klawiszy szybkiego wyboru
Latarka (LED)

Tryb głośnomówiący
Ładowanie słuchawki za pomocą podstawki ładującej

MP11, to telefon komórkowy z kolorowym wyświetlaczem i przyciskiem alarmowym. Aparat 
skierowany jest do osób starszych, które wymagają urządzenia prostego w obsłudze a równocześnie 
dającego dostęp do większości podstawowych funkcji stosowanych w aparatach GSM. MP11 
wyposażony jest w pojemną książkę telefoniczną na 500 wpisów, 11 programowalnych klawiszy 
szybkiego dostępu oraz głośne dzwonki. To co wyróżnia ten telefon komórkowy to prostota obsługi, 
duży wyświetlacz i klawisze oraz przejrzyste menu a także wysoka jakość wykonania. Aparat 
wyposażony jest w programowalny przycisk alarmowy na tylnej obudowie z którego możemy 
skorzystać w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia.



Twój dealer:

Zastrzegamy możliwość zmian / Dostępność produktu w zależności od kraju

Główne funkcje

duży, podświetlany wyświetlacz z regulowanym kontrastem, 160x128 pikseli
duże klawisze z podświetleniem, proste w obsłudze menu
mechaniczna blokada klawiatury za pomocą przełącznika z boku słuchawki
możliwość rozmowy poprzez słuchawki (załączone w komplecie)

Wyświetlacz
Nawigacja
Blokada klawiatury
Słuchawki

Funkcje dodatkowe

w słuchawce
silny alarm wibracyjny
25 głośnych melodii dzwonka, 11 dźwięków wiadomości SMS
11 programowalnych klawiszy szybkiego wyboru
wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS
funkcja alarmu/przypomnienia
funkcja latarki uruchamianej przyciskiem
zestaw głośnomówiący kompatybilny z aparatami słuchowymi

Tryb głośnomówiący
Wibracja
Melodie słuchawki
Szybki wybór
SMS
Alarm
Latarka
Kompatybilność

Książka telefoniczna i listy połączeń

pamięć 500 numerów w aparacie, pamięć 250 numerów na karcie SIM
lista nieodebranych połączeń

Książka telefoniczna
Nieodebrane połączenia

Zawartość opakowania

Słuchawka, akumulator, ładowarka stołowa, zasilacz, słuchawki nagłowne, instrukcja obsługi po polsku

Dane techniczne

pasmo częstotliwości 900 oraz 1800 MHz
akumulator lithium-ion 3.7V – 1200mAh
czas czuwania słuchawki do 240 godzin, czas rozmowy do 5 godzin
energooszczędny zasilacz
2 lata

Sieć
Akumulator
Czas pracy
Zasilanie
Gwarancja

Telefon dla seniora z kolorowym wyświetlaczem i przyciskiem alarmowym.

MP11

Dane logistyczne

Kod produktu
20406061
Kod EAN
7611425170983

Opakowanie
4szt. na karton
Kolor
czarno/srebrny

Wymiary pudełka
205 x 150 x 90 mm
Waga
500 g

Wymiary słuchawki
120 x 55 x 17 mm
Waga zestawu
108 g

swissvoice SA
Chemin des Mûriers 1
CH-1170 Aubonne
Tel : +41 21 821 39 39
Fax : +41 21 808 39 35
info@swissvoice.net
www.swissvoice.net



Avena 109

• Easy operation

• Caller identification

• Backlit 1-line 
7 segment display

• 10 speed dial numbers

• Baby Call (Direct Call)

C o r d l e s s  a n a l o g u e  t e l e p h o n e  ( D E C T )



C o r d l e s s  a n a l o g u e  t e l e p h o n e  ( D E C T )

Avena 109
The easy-to-use cordless telephone
• Very good legibility of the display
• See who is calling*
• Baby Call (Direct Call)

This new Swissvoice telephone
generation offers you an attrac-
tive design and top quality at
very competitive prices.
The navigation key and the fast
connection establishment makes
the telephones easy and very
comfortable to use to everyone.
The Avena 109 combines moder-
nity with innovative features –
feel at home whenever you 
use it!
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swissvoice Avena 109

swissvoice Avena 109 Duo

Main features
Display Backlit 1-line monochrome display, 12 characters with 

1 symbol line
Paging Group call during 60 seconds to locate mislaid handsets
Internal calls Internal calls free of charge

Comfort features
Secret function Microphone mute
Baby call Calling a predefined number by pressing any key
Volume Ringer and loudspeaker level adjustment (3 levels for both)
Ringer melodies 6 different ringer melodies available
Keypad Keypad lock for safe transportation
Notification Optical signalling of missed calls
CLIP* Calling line identification
CW* Call waiting tone during conversation signalling a second call

Call management
Speed dialling Direct access to 10 pre-programmed numbers
Enquiry calls Acustic signalling, call transfer to another handset
Voicebox Direct access to network answer machine by pressing key 1
Redial Redial of the 10 last-dialled numbers
Call time Displayed at the end of a communication

Network access 
Number and type 1 access to analogue network
Dialling procedure DTMF or pulse

Technical data
Power supply Battery or mains powered
Standard PSTN analogue
Batteries 2 ✕ AAA 1.5 V
Operating time In standby up to 100 hours, talk time up to 10 hours
Range Outdoor up to 300 m

Warranty 2 years

*If supported by network operator

Subject to modifications
Country availability may differ

Your dealer:Sales
Switzerland & International
Swissvoice SA
Chemin des Mûriers 1
CH-1170 Aubonne
Phone +41 21 821 39 39
Fax +41 21 808 89 35
info@swissvoice.net
www.swissvoice.net



Cordless analogue telephone (DECT)

Avena 129

Caller identification
 4-line orange-backlit matrix display

Directory for 60 entries
Baby call (Direct call)

Handsfree function
Navigation key and menu guidance

This new Swissvoice telephone generation offers you an attractive design and top quality at very 
competitive prices. The ergonomic keys and the vaste range of possibilities makes the Avena 129 easy 
and very comfortable to use thanks to the central navigation key. The Avena 129 combines modernity 
with innovative features – feel at home whenever you use it!

Avena 129, the ergonomic comfort telephone

60

10h
100h

Faible radiation



Your dealer:

Subject to modifications / Country availability may differ

Main features

Display  4-line orange-backlit monochrome matrix display, contrast adjustable
Paging  Group call to locate mislaid handsets
Internal calls Internal calls free of charge
Directory Easy search for up to 60 possible entries thanks to the navigation key
ECO Mode Reduced radiation in standby

Comfort features

Secret function Microphone mute
Baby call Calling a predefined number by pressing any key
Volume  Ringer and loudspeaker level adjustment (5 levels for both)
Ringer melodies 5 different ringer melodies available, possibility of disactivation
Keypad  Keypad lock for safe transportation
Notification Optical signalling of missed calls, new messages and new SMS
SMS memory Storage of 25 SMS (in- and outbox)
Handsfree operation On handset
Menu access With navigation key
Call group Programmable personalized call groups
VIP phonebook Storage of 10 frequently-used numbers
Time and date Time and date displayed
Alarm function Alarm and appointments
Handset name Better distinction of handsets by assigning handset names
CLIP*  Calling line identification
MWI*  Message waiting indication (new messages in voicebox)
CW*  Call waiting tone during conversation signalling a second call
CCBS*  Completion of Calls to Busy Subscriber (Call back on busy)
CF*  Call forwarding

Call management

Line connection Establish a call by pressing a key or lifting the handset out of the base
Speed dialling Direct access to 8 pre-programmed numbers
Enquiry calls Acustic signalling, internal and external enquiry, call transfer to another 
 handset
Voicebox Direct access to network answer machine by pressing key 1
Redial  Redial of the 10 last-dialled numbers
Call time  Displayed during communication
Dialling preparation Enter a number before dialling
Anonymous call Withhold your number for the next call

Network access

Number and type  1 access to analogue network
Dialling procedure DTMF or pulse

Technical data

Power supply Battery or mains powered
Standard PSTN analogue
Batteries 2 x AAA 1.5 V
Operating time In standby up to 100 hours, talk time up to 10 hours
Range  Outdoor up to 250 m
Warranty 2 years

Cordless analogue telephone (DECT)

Avena 129

Logistical data

Packaging 
10 pieces per carton

*If supported by network operator

Colour
Black/Silver

Product dimensions
170 x 150 x 95 mm

swissvoice Avena 129

swissvoice Avena 129 Duo

Pack dimensions
500 x 318 x 190 mm

swissvoice SA
Chemin des Mûriers 1 - CH-1170 Aubonne
Phone +41 21 821 39 39 - Fax +41 21 808 39 35
info@swissvoice.net
www.swissvoice.net

swissvoice Polska
Annopol 4a bud. A - 03-236 Warszawa
Phone +48 22 510 16 00 - Fax +48 22 811 04 52
info@swissvoice.pl
www.swissvoice.pl



Avena 365/375

• Easy operation

• Pictures and melodies
assigned to contacts

• Caller identification 
and SMS

• Backlit 8-line colour 
display

• Directory for 200 entries

• Room monitoring 
(baby surveillance)

• Alarm/Appointments

• ECO Mode 
(low radiation)

low radiation

C o r d l e s s  a n a l o g u e  t e l e p h o n e  ( D E C T )



Additional features
Call forwarding (unconditional/if no reply/if busy)*
Network answering machine*
Call transfer to another handset
Optical signalling of new calls and SMS*
Conversation recording

Cost management 
Display of call charges per handset and summarized
Call duration and call cost display
5 programmable provider numbers
Assign provider to a contact

Answering machine Avena 375
SMS notification of new messages*
20 minutes recording time
Display number of new messages
Operation from handset
PIN protected remote access 
Adjustable response time
Call screening

Technical data
Expandable for up to 6 handsets
Register up to 4 base stations per handset
Outdoor range up to 300 m
Indoor range up to 50 m
Standby time up to 100 hours
Talk time up to 10 hours
Warranty: 2 years

Accessories
Additional handset and charging bay
Repeater for range extension

*If supported by network operator

Main features
Presentation of caller’s name and number*
Backlit 8-line colour display 
Adjustable display contrast
Paging function
Ringer and microphone mute
ECO Mode (single handset) – Absolute minimum 
power transmission between handset and
base station

Comfort features
Backlit keypad and display 
Navigation key 
Hands free operation 
Room monitoring (baby surveillance)
Direct call (baby call)
Alarm/Appointments
Keypad lock
Installation assistant 
Volume level adjustment
Automatic redial

Multimedia features
SMS messages up to 612 characters* (with templates)
Storage of 40 SMS 
4 SMS users, SMS mailboxes PIN-protected 
10 polyphonic ringer melodies 
10 background pictures and screensavers
Soundrecorder 

Directory and call management
Directory for 200 entries
Call list for 20 entries
Phonebook transfer between handsets 
Assign pictures and melodies to contacts
Redial of the last 20 numbers 

C o r d l e s s  a n a l o g u e  t e l e p h o n e  ( D E C T )

Subject to modifications
Country availability may differ

Your dealer:

• Good legibility owing to large backlit display
• See and hear who is calling with number presentation* and assigned pictures and melodies
• Room monitoring and direct call
• SMS* writing and reception 
• Comfortable telephoning by handsfree function
• Avena 375 with integrated digital telephone answering machine

Avena 365 and 375
Advanced multimedia phone

Sales
Switzerland & International
Swissvoice SA
Chemin des Mûriers 1
CH-1170 Aubonne
Phone +41 21 821 39 39
Fax +41 21 808 89 35
info@swissvoice.net
www.swissvoice.net

swissvoice Avena 365

swissvoice Avena 375

Additional handset 
and charging bay (optional)

The new telephone generation
Avena 365 and 375 of Swissvoice
was developed according to 
the latest market research. 
A large display, a navigation key,
the installation assistant and the
new menu guidance makes it
easy to use to everyone very fast
and simple. The ergonomic and
timeless design offers additional
comfort to you.
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Eurit 748/758, design and functionality

Cordless ISDN telephone (DECT)

Eurit 748/758

100% radiation free in standby mode
(for multiple handsets)

65% radiation reduction in communication
Electrical consumption reduction

Excellent sound quality
Digital answering machine (Eurit 758)

The telephones Swissvoice Eurit 748 and 758 combine an attractive design with innovative high-tech 
functions.
Thanks to the integrated FULLECO technology, the electromagnetic radiation between base station 
and handset(s) is considerably reduced. When the telephones Eurit 748 and 758 are inactive, the 
radiation is even totally switched off. 
The FULLECO technology allows a 65% electromagnetic handset radiation reduction – if the handset is 
not too far away from the base – and this with constantly high sound quality. The efficiency of the 
switching power supply, which replaces the classical power adaptors, reduces the electrical 
consumption of the telephone considerably. The electronic charge control of the batteries assures their 
longevity.

20
0 12h

120h



Comfort features

5 individual Multiple Subscriber Numbers (MSN)
calling a predefined number by pressing any key
calling a predefined number when noise level exceeds a certain level
on handset
group call to locate mislaid handsets
automatic date and time adjustment*, alarm/appointments
5 standard and 10 polyphonic melodies
calling line identification
message waiting indication (new messages in voicebox)
call waiting tone during conversation signalling a second call
Completion of Calls to Busy Subscriber (Call back on busy)

Users
Direct call
Room monitoring
Handsfree operation
Paging
Alarm function
Ringer melodies
CLIP*
MWI*
CW*
CCBS (Auto Redial)*

Directory and call management

of the 15 last-dialled numbers
for 200 names and numbers with personalised melody,
wallpaper and provider
for 30 answered and unanswered calls
with correction possibility

Redial
Directory

Calls list
Dial preparation

Multi-handset functions

external call transfer to another handset/to an external number,
conference call
copying selected entries/entire directory to another handset

Call transfer

Directory transfer

Answering machine (Eurit 758)

20 minutes, digital
pre-recorded or individual messages
PIN-protected, voice assistance in 2 languages
on base station and handset(s)
on base station and handset(s) and via remote access

Capacity
Outgoing message
Remote access
Signalling, handling, listening
Message playback

Network access

1 access to ISDN network
DTMF

Number and type
Dialling procedure

SMS

long SMS (up to 612 characters)*
1 SMS mailbox for all users, inbox, outbox, drafts and templates

Transmission
SMS mailbox, lists

Cordless analogue telephone (DECT)

Eurit 748/758

Logistical data

Reference
Eurit 748
Eurit 758
Eurit 748 HSCB
Eurit 758 DUO

Eurit 748
Eurit 758
Eurit 748 HSCB
Eurit 758 DUO

20404911
20404912
20404914
20404913
Packaging
10 pieces per carton
10 pieces per carton
10 pieces per carton
4 pieces per carton

Colour
Black
Black
Black
Black
Pack dimensions
472 x 331 x 190 mm
472 x 331 x 190 mm
345 x 240 x 200 mm
402 x 234 x 180 mm

EAN
7611425012801
7611425012818
7611425012757
7611425012825
Product dimensions
170 x 158 x 90 mm
170 x 158 x 90 mm
180 x 115 x 62 mm
220 x 160 x 95 mm

Your dealer:

Modifications reserved / Product availability can vary from country to country

*If supported by network operator

Main features

FULLEC   technology
backlit graphical colour display (67 x 98 pixels, 65k colours)
menus with symbols, 4 directions navigation key
white backlit LEDs, keypad lock possibility
optical signalling of new calls, new messages and new SMS
battery charging status, time and date, call duration and costs*

Low radiation mode
Display
Menu navigation
Keypad
Notification
Display indications

Technical data

DECT/GAP (GAP without fulleco)
up to 6 handsets, FULLECO compatible
In Standby up to 120 hours, talk time up to 12 hours
NIMH, with continual charge and consumption control
Outdoor up to 300 m, indoor up to 50 m
2 years

Standard
Expandable for
Operating time
Batteries
Range
Warranty

Eurit 758

Eurit 748

Eurit 748 HSCB

swissvoice SA
Chemin des Mûriers 1
CH-1170 Aubonne
Tel : +41 21 821 39 39
Fax : +41 21 808 39 35
info@swissvoice.net
www.swissvoice.net



Eurit 266/266T, design and functionality
The telephones Swissvoice Eurit 266 and 266T combine an attractive design with innovative high-tech 
functions.
Thanks to the integrated FULLECO technology, the electromagnetic radiation between base station 
and handset(s) is considerably reduced. When the telephones Eurit 266 and 266T are inactive, the 
radiation is even totally switched off.
The FULLECO technology allows a 65% electromagnetic handset radiation reduction – if the handset is 
not too far away from the base – and this with constantly high sound quality.
The efficiency of the switching power supply, which replaces the classical power adaptors, reduces the 
electrical consumption of the telephone considerably. The electronic charge control of the batteries 
assures their longevity.

Cordless ISDN telephone (DECT)

Eurit 266/266T

100% radiation free in standby mode (for multiple handsets)
65% radiation reduction in communication

Electrical consumption reduction
Excellent sound quality

Digital answering machine (Eurit 266T)



Comfort features

5 individual Multiple Subscriber Numbers (MSN)
calling a predefined number by pressing any key
calling a predefined number when noise level exceeds a certain level
on handset
group call to locate mislaid handsets
automatic date and time adjustment, alarm/appointments
5 standard and 10 polyphonic melodies
calling line identification
message waiting indication (new messages in voicebox)
call waiting tone during conversation signalling a second call
Completion of Calls to Busy Subscriber (Call back on busy)
Search for name and address via the telephone number

Users
Direct call
Room monitoring
Handsfree operation
Paging
Alarm function
Ringer melodies
CLIP*
MWI*
CW*
CCBS*
ETV Online

Directory and call management

of the 15 last-dialled numbers
for 200 names and numbers with personalised melody,
wallpaper and provider
for 30 answered and unanswered calls
calls an occupied number in regular intervals
with correction possibility

Redial
Directory

Calls list
Auto Redial
Dial preparation

Multi-handset functions

external call transfer to another handset/to an external number
copying selected entries/entire directory to another handset

Call transfer
Directory transfer

Answering machine (Eurit 758)

20 minutes, digital
pre-recorded messages in several languages or individual messages
PIN-protected
on base station and handset(s)
on base station and handset(s)
notification by SMS*

Capacity
Outgoing message
Remote access
Signalling, handling, listening
Message playback
New message

Network access

1 access to ISDN network
DTMF

Number and type
Dialling procedure

SMS

long SMS (up to 612 characters)*
3 SMS users, mailboxes PIN-protected, inbox, outbox, drafts and templates

Transmission
Memories, lists

Cordless ISDN telephone (DECT)

Eurit 266/266T

Logistical data

Reference
Eurit 266T (CH)
Packaging 
Eurit 266T (CH)

20405325

6 pcs/box

Colour
silver/black
Box dimensions (in mm)
330 x 258 x 192 mm

EAN
7611425003113
Phone Dimensions (in mm)
175 x 157 x 80 mm

Modifications reserved / Product availability can vary from country to country

*If supported by the network operator

Main features

FULLECO technology
backlit graphical colour display (67 x 98 pixels, 65k colours)
menus with symbols, 4 directions navigation key
white backlit LEDs, keypad lock possibility
optical signalling of new calls, new messages and new SMS
battery charging status, time and date, call duration and costs

Low radiation mode
Display
Menu navigation
Keypad
Notification
Display indications

Technical data

DECT/GAP (GAP without fulleco)
for up to 6 handsets, FULLECO compatible
in Standby up to 120 hours, talk time up to 12 hours
NIMH, with continual charge and consumption control
outdoor up to 300 m, indoor up to 50 m
2 years

Standard
Expandable
Operating time
Batteries
Range
Warranty

Your dealer:

Eurit 266

Eurit 266 HSCB

Eurit 266T

swissvoice SA
Chemin des Mûriers 1
CH-1170 Aubonne
Tel : +41 21 821 39 39
Fax : +41 21 808 39 35
info@swissvoice.net
www.swissvoice.net



• Newest design generation

• Digital telephone (ISDN)

• Text messages (SMS)

• Backlit graphical display

Eurit 67 and 77
C o r d e d  I S D N  t e l e p h o n e
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Additional features
Call forwarding unconditional / on busy / no reply*
Network answering machine*
Call transfer
Optical signalling of new calls and SMS*
Software update over telephone network
Data backup during power failure
Supports all major Euro ISDN supplementary services
DTMF signalling

Cost management
Display of call charges per system and per user (MSN)
Call duration display
5 programmable provider numbers
Assign provider to a contact

Answering machine Eurit 77
20 minutes recording time
Optical signalling of new messages
PIN protected remote access 
6 outgoing messages (5 recordable)
Call screening
Remote activation of answering machine
Remote enquiry without charges

Service
2 year warranty

* If provided by network operator

Main features 
User-friendly menu guidance, multilingual 
Backlit graphical 4-line display 
Adjustable display contrast 
10 ringer melodies 
Ringer and microphone mute 
Volume level adjustment 

Comfort features 
SMS up to 160 characters* 
Storage of 25 SMS*
Navigation key 
Handsfree operation
Direct call (baby call) 
Alarm / Appointments 
Keypad lock 
Installation assistant 
Time / date display in standby mode
MSN shown on incoming calls 
Caller name or number displayed if saved in 
telephone book
5 speed dial keys (stores 10 numbers) 

Directory and call management 
Directory for 100 entries 
Calls list for 30 unanswered and answered calls* 
Redial of the last 15 numbers 

C o r d e d  I S D N  t e l e p h o n e

3.
05

/2
00

0
/L

&
B

Subject to modifications
Country availability may differ

Your dealer:

Combine digital sound quality
with good looks and you get this
latest generation telephone from
Swissvoice. The large display, intui-
tive menu and the new installation
assistant, make using this telephone
as easy as saying "hello".

• Bring design into your home with this latest generation telephone
• Digital ISDN telephone gives you better sound quality
• Communicate via SMS with mobile telephones
• Backlit display for easier use in the dark

Eurit 67 and Eurit 77

Swissvoice AG
Fabrikstrasse 8
CH-4614 Hägendorf
www.swissvoice.net

Sales International
Phone +41 62 209 75 65
Fax +41 62 209 75 76
info@swissvoice.net
Sales Switzerland
Phone +41 62 209 76 67
Fax +41 62 209 75 02
info.ch@swissvoice.net

SWISSVOICE S.A.
9, Rue Newton
F-75116 Paris
www.swissvoice.net

Sales France & International
Phone +33 1 42 93 93 33
Fax +33 1 42 93 09 88
info.fr@swissvoice.net

swissvoice Eurit 67

swissvoice Eurit 77
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Przewodowy telefon stacjonarny.

Gamme CP

Montaż ścienny
Prosta obsługa

Powtarzanie numerów
Regulacja głośności dzwonka

CP, solidny telefon przewodowy.
Seria Swissvoice CP-XX otwiera nową, spójną gamę tradycyjnych telefonów przewodowych oferując różny poziom 
funkcjonalności od podstawowego po zaawansowany. Do niewątpliwych zalet aparatów należą: solidna 
konstrukcja, możliwość montażu ściennego, diody sygnalizacyjne (nadchodzące połączenie, aparat w użyciu), tryb 
głośnomówiący, wyciszenie mikrofonu. Aparat idealny do biura, domu, sklepu, hotelu. CP-XX jest propozycją dla 
wszystkich, niezawodna, nieskomplikowana komunikacja w każdej lokalizacji.



CP40-INT

CP30-INT

CP20-INT

Dodatkowe funkcje modelu CP-30

na 10 numerów (wraz z tabelą skrótów)
w stacji bazowej
poprzez podniesienie słuchawki z widełek lub poprzez tryb głośnomówiący
regulowany poziom dzwonka i trybu głośnomówiącego (3 poziomy)
klawisz wyciszenia mikrofonu podczas rozmowy (sygnalizowany diodą)
dwa wbudowane mikrofony (w słuchawce i stacji bazowej)

Pamięć numerów
Tryb głośnomówiący
Przyjmowanie połączenia
Głośność
Dyskrecja
Rozmowa

Dodatkowe funkcje modelu CP-40

podświetlany wyświetlacz (3 liniowy)
na 10 wpisów (programowalne klawisze)
w stacji bazowej
aktualna data i czas widoczne na wyświetlaczu
podniesienie słuchawki z widełek lub poprzez tryb głośnomówiący 
regulowany poziom dzwonka i trybu głośnomówiącego (3 poziomy)
klawisz wyciszenia mikrofonu podczas rozmowy
prezentacja numeru i nazwy dzwoniącego (DTMF/FSK)
wprowadzenie numeru przed podniesieniem słuchawki
dwa wbudowane mikrofony (w słuchawce i stacji bazowej)
możliwość podłączenia zestawu słuchawkowego (poza kompletem)
różne języki Menu do wyboru 

Wyświetlacz
Książka telefoniczna 
Tryb głośnomówiący
Data i czas
Przyjmowanie połączenia
Głośność
Dyskrecja
CLIP/CNIP
Wybieranie numeru
Rozmowa
Zestaw nagłowny
Język

Dane sieciowe

analogowaTyp sieci

Przewodowy telefon stacjonarny.

Gamme CP

Kod produktu

Reference
CP-20 INT
CP-30 INT
CP-40 INT
Packaging
CP-20 INT
CP-30 INT
CP-40 INT

20405671
20405672
20405673

8pcs/karton
8pcs/karton
8pcs/karton

Kolor
czarny
czarny
czarny
Box dimensions
410 x 246 x 218 mm
410 x 246 x 218 mm
410 x 246 x 218 mm

Kod EAN
7611425992707
7611425992714
7611425992721
Product dimensions
199 x 58 x 198 mm
199 x 58 x 198 mm
199 x 58 x 198 mm

Zastrzegamy możliwość zmian / Dostępność produktu w zależności od kraju.

Wspólne funkcje modeli CP-20 / CP-30 / CP-40

pamięć ostatnio wybieranego numeru - Redial
poprzez podniesienie słuchawki z widełek
poprzez dzwonek a także optycznie poprzez diodę LED
tonowy/pulsowy
regulowany poziom dzwonka (3 poziomy)
regulowany czas Flash (3 poziomy)
2 lata
w każdym modelu

Powtarzanie numeru
Przyjmowanie połączenia
Sygnalizacja połączenia
Tryb wybierania
Głośność
Czas Flash
Gwarancja
Montaż ścienny

Dane techniczne

linie PSTN
z linii telefonicznej (wszystkie modele)

Standard
Zasilanie

Twój partner sprzedaży:

swissvoice SA
Chemin des Mûriers 1
CH-1170 Aubonne
Tel : +41 21 821 39 39
Fax : +41 21 808 39 35
info@swissvoice.net
www.swissvoice.net



Schnurgebundenes Analog-Telefon
Analogue Corded Phone

Vintage 20



Schnurgebundenes Analog-Telefon / Analogue Corded Phone

Vintage 20

Caractéristiques principales

Téléphone analogique
Design rétro avec inserts dorés
Câbles combiné et raccordement tressés
Contrôle du volume de la sonnerie
Recomposition du dernier numéro
Numérotation par tonalité / impulsions

-
-
-
-
-
-

Main fetaures

Analogique phone
Retro design with gilded details
Handset and connector cables braideds
Adjustable ringer volume
Last number redial
Dialling in pulse or tone mode

-
-
-
-
-
-

Vintage 20 Black

Logistic

Reference
Vintage Black
Vintage White

Packaging
10 pieces per box

Overpack size
820 x 270 x 310 mm

20405040
20405041

G/W
14.7 kg

Product size
260 x 160 x 160 mm

Colour
Black
White

N/W
14 kg

EAN
7611425991205
7611425591212

Unit weight
1.4 kg

Subject to modifications, Country availability may differ

Your dealer:

Spezifikationen

Analoges Telefon
Retro-Design mit vergoldeten Details
Hörer- und Anschlusskabel geflochten
Einstellbare Klingellautstärke
Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummer
Impuls- oder Tonwahl

-
-
-
-
-
-

swissvoice SA
Chemin des Mûriers 1 - CH-1170 Aubonne
Tel : +41 21 821 39 39 - Fax : +41 21 808 39 35
info@swissvoice.net
www.swissvoice.net



20h
50h

Das neue Mobilfunkgerät TwinTop 400 von Swissvoice verfügt über alle wichtigen und über- 
zeugenden Funktionen, welche Sie von einem PMR erwarten. Dank grosser Reichweite, gut 
leserlichem Display, der Vielzahl von Kanälen und Zubehörteilen ist das TwinTop 400 ideal für an- 
spruchsvolle Benutzer auf der Suche nach einem originellen Gerät mit ausgezeichnetem Preis- 
Leistungs-Verhältnis.

TwinTop 400,
das leistungsstarke Talkie-Walkie

Private Mobile Radio (PMR)

TwinTop 400

Reichweite 10 km
LCD-Display, hintergrundbeleuchtet

Vibra-Funktion
Kopfhöreranschluss

2 Ladegeräte mitgeliefert



Ihr Fachhändler:

Änderungen vorbehalten / Länderverfügbarkeit kann variieren

Grundfunktionen

Ergonomie Ergonomisches Design, 5 leicht mit einer Hand bedienbare Tasten
Display  Orange Hintergrundbeleuchtung schaltet sich während 5 Sek. ein, 
 wenn eine Taste gedrückt wird
Menüführung Einfache Bedienung dank Navigationstasten
VOX-Funktion Automatische Sprachaktivierung, Empfindlichkeit einstellbar
Dual Watch-Funktion Gleichzeitige Überwachung von 2 Kanälen, automatische Umschaltung 
 auf aktiven Kanal bei Signalempfang
Ladegeräte 2 Ladegeräte mitgeliefert

Komfortfunktionen

Transport Komfortabler Gürtelclip
Frequenzen Automatische Kanalfrequenz-Suche
Anruftöne 5 verschiedene Anruftöne, Anrufton ausschaltbar
Tastatur  Tastensperre für sicheren Transport
Jack-Stecker um Kopfhörer und schnurgebundenes Mikrophon anzuschliessen
Freisprechen Dank integriertem Lautsprecher
Tastenton Deaktivierung möglich

Anrufverwaltung

Kanäle  8 Kanäle verfügbar
CTCSS-Unterkanäle 38 Unterkanäle verfügbar
DCS-Unterkanäle  83 Unterkanäle verfügbar
Lautsprecher  Lautstärke regulierbar

Technische Daten

Speisung  Mit wiederaufladbaren Akkus oder Netzspeisung (Ladegerät und -kabel)
Frequenz  446 MHz
Akkus  4×AAA 550 mAh NiMH 1,5 volts (×2)
Betriebsdauer  bis 20 Stunden Gesprächszeit, bis 50 Stunden in Bereitschaft
Energiesparfunktion um Lebensdauer der Akkus zu verlängern
Garantie  2 Jahre

Private Mobile Radio (PMR)

TwinTop 400

Logistische Daten

Referenz
TwinTop 400 orange 20405010
TwinTop 400 rot 20405011
Verpackung
10 Stk. pro Karton

Farbe
Orange 
Rot
Masse Verpackung
485 x 440 x 275 mm

EAN
Orange 7611425991007
Rot 7611425991014
Masse Produkt
210 x 90 x 247 mm

swissvoice SA
Chemin des Mûriers 1 - CH-1170 Aubonne
Tel. +41 21 821 39 39 - Fax +41 21 808 39 35
info@swissvoice.net
www.swissvoice.net

swissvoice TwinTop 400 rot

swissvoice TwinTop 400 orange 


