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 ideas for life                                                     شرکت تحقیقات ، فناوری اطالعات و ارتباطات                                                                                     

 فــاطـر رســا نــــور

 نماینذگی رسمی محصوالت مخابراتی و اداری پاناسونیک                                     
 

 

 6، واحد  2، طبقه 414ابوریحان، پالک  BRTنشانی: تهران، خیابان دماوند، بین چهارراه آیت و پل خاقانی، روبروی ایستگاه 

 721 77473436خط ویژه(   فاکس:  17)  721 77151727 – 77298878تلفن: 

 شماره:

 تاریخ:

 پیوست:
 شرکت تحقیقات و فناوری

 فاطر رسا نور       

KX-TES424BX 

   

 أىا٘ات ایٗ دستٍاٜ :

 

 خط داخّی 24خط ضٟزی ٚ  8خط داخّی تٝ  8خط ضٟزی ٚ  3لاتُ افشایص اس  -

 ٔزحّٝ ای تا رإٞٙای صٛتی 3ٚاحذ پذیزش خٛدوار  -

 دیشا تا پیغاْدستزسی ٔستمیٓ تٝ سیستٓ داخّی  -

 ٕ٘ایطٍز ٔطخصات تٕاس ٌیز٘ذٜ رٚی تّفٗ ته خط ٚ تّفٗ سا٘تزاَ در صٛرت ٌذاضتٗ وارت ٔشاحٓ یاب -

 أىاٖ ٘صة درب تاس وٗ ٚ سً٘ درب -

 أىا٘ات ٘صة آیفٖٛ -

 أىاٖ ٘صة ٘زْ افشار تزای وٙتزَ تٕاسٟای ٚرٚدی ٚ خزٚجی -

 خط داخّی ٔیثاضذ 24خط ضٟزی ٚ  8ٔیثاضذ وٝ لاتُ افشایص تٝ خط داخّی  8خط ضٟزی ٚ  3دستٍاٜ فٛق دارای 

KX-TEM424BX 

   

 : أىا٘ات ایٗ دستٍاٜ

 

 خط داخّی 24خط ضٟزی ٚ  8خط داخّی تٝ  16خط ضٟزی ٚ  6لاتُ افشایص اس  -

 ٔزحّٝ ای تا رإٞٙای صٛتی 3ٚاحذ پذیزش خٛدوار  -

 دستزسی ٔستمیٓ تٝ سیستٓ داخّی دیشا تا پیغاْ -

 ٕ٘ایطٍز ٔطخصات تٕاس ٌیز٘ذٜ رٚی تّفٗ ته خط ٚ تّفٗ سا٘تزاَ در صٛرت ٌذاضتٗ وارت ٔشاحٓ یاب -

 أىاٖ ٘صة درب تاس وٗ ٚ سً٘ درب -

 أىا٘ات ٘صة آیفٖٛ -

 أىاٖ ٘صة ٘زْ افشار تزای وٙتزَ تٕاسٟای ٚرٚدی ٚ خزٚجی -

 خط داخّی ٔیثاضذ 24خط ضٟزی ٚ  8افشایص تٝ خط داخّی ٔیثاضذ وٝ لاتُ  16خط ضٟزی ٚ  6دستٍاٜ فٛق دارای 

 .زیر جهت برنامه ریسی السامی میباشذ هاییکی از تلفن

 

   

  

 

 KX-T3335 / 3336                                     KX-T3331                                                KX-T3337           
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 فــاطـر رســا نــــور
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 6، واحد  2، طبقه 414ابوریحان، پالک  BRTنشانی: تهران، خیابان دماوند، بین چهارراه آیت و پل خاقانی، روبروی ایستگاه 

 721 77473436خط ویژه(   فاکس:  17)  721 77151727 – 77298878تلفن: 

 شماره:

 تاریخ:

 پیوست:
 شرکت تحقیقات و فناوری

 فاطر رسا نور       

KX-TDA177D  

 ) پٛرت 160  حذاوثز( د. خط داخّی دار 128  خط ضٟزی ٚ 32 سیستٓ تٝ صٛرت وأُ تٛا٘اییایٗ * 

                                           

        

 .وارت در ایٗ دستٍاٜ جا ٕ٘یٍیزد  7  ایٗ سیستٓ تٝ ٌٛ٘ٝ ای طزاحی ضذٜ وٝ تیص اس  

 

 .وارت داخّی داخُ ایٗ دستٍاٜ لزار داد  5  وارت ضٟزی یا  5ِذا ٕ٘یتٛاٖ تیص اس          

 

 .ضٕا ٔیتٛا٘یذ تعذاد وارتٟای داخّی ٚ ضٟزی ٔٛرد ٘یاس خٛد را اس جذَٚ سیز تٟیٝ فزٔاییذ         

   

 :وّیٝ وارتٟای ایٗ دستٍاٜ تٝ تزتیة سیز ٔیثاضذ

   

   ضٟزی  وارتٟای

 وارایی ٔذَ

KX-TDA0196 وارت  Remote 

KX-TDA0180  تذٖٚخط ضٟزی  8وارت  Caller ID 

KX-TDA0181  تذٖٚ خط ضٟزی 16وارت  Caller ID 

KX-TDA0183  تذٖٚخط ضٟزی  4وارت  Caller ID 

KX-TDA0184  خط ضٟزی 8وارت  E&M 

KX-TDA0188 وارت E1 

KX-TDA0189  خط ٕٞزاٜ تا ٔٛسیه پطت خط 8واِز آیذی تزای 

KX-TDA0193  خط 8واِز آیذی تزای 

KX-TDA0284 BRI چٟار پٛرت وارت 

KX-TDA0288 BRI ٞطت پٛرت وارت 

KX-TDA0290 CE/CJ  رلٕی  5یا  4ِیٙه ٔخاتزات تزای ضٕارٜ ٞای  30وارت( PRI )  ٗوارت اتصاَ دٚ دستٍاٜ تٝ یىذیٍز  ٚ ٕٞچٙی 

KX-TDA0484  وا٘اَ اس طزیك 4وارت اتصاَ دٚ دستٍاٜ تٝ یىذیٍز اس راٜ دٚر تزای  IP 

KX-TDA0490  وا٘اَ اس طزیك 16وارت اتصاَ دٚ دستٍاٜ تٝ یىذیٍز اس راٜ دٚر تزای  IP 

KX-TDA1180  رٚی آٖ ٘صة ٔیطٛد 1186وارت   ٕٞزاٜ تا واِز آی دی ، وٝ خط ضٟزی 8وارت 

KX-TDA1186 

 

 ٘صة ٔیٍزدد 1180دْٚ وٝ رٚی وارت  خط ضٟزی 8وارت 
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 6، واحد  2، طبقه 414ابوریحان، پالک  BRTنشانی: تهران، خیابان دماوند، بین چهارراه آیت و پل خاقانی، روبروی ایستگاه 

 721 77473436خط ویژه(   فاکس:  17)  721 77151727 – 77298878تلفن: 

 شماره:

 تاریخ:

 پیوست:
 شرکت تحقیقات و فناوری

 فاطر رسا نور       

   داخّی  وارتٟای

 وارایی ٔذَ

KX-TDA0143 وا٘اِٝ آ٘تٗ دوت 4  وارت 

KX-TDA0144 وا٘اِٝ آ٘تٗ دوت 8  وارت 

KX-TDA0171  خط داخّی تا وارتزی تّفٟٙای دیجیتاَ 8وارت 

KX-TDA0172  خط داخّی تا وارتزی تّفٟٙای دیجیتاَ 16وارت 

KX-TDA0470  وارت داخّیIP   داخّی 16تزای 

KX-TDA1176  چزاغ پیغاْ  ٚ  آ٘اِٛي تٝ ٕٞزاٜ واِز آی دیخط داخّی تا وارتزی تّفٟٙای  16وارت 

KX-TDA1178  چزاغ پیغاْ  ٚ  آ٘اِٛي تٝ ٕٞزاٜ واِز آی دیخط داخّی تا وارتزی تّفٟٙای  24وارت 

   وارتٟا ی تمیٝ

 وارایی ٔذَ

KX-TDA0161  ٗپٛرتٝ 4وارت در تاس و 

KX-TDA0162 ٗپٛرتٝ 2 وارت در تاس و 

KX-TDA0164  وا٘اِٝ 4وارت حس ٌز خارجی یا تیزٚ٘ی 

KX-TDA0166 وا٘اِٝ اوٛ وٙسّز 16 وارت  

KX-TDA0190 وٝ تٛا٘ایی ٘صة وارت رٚی خٛد را دارد آپطٗ وارت 

KX-TDA0191 وا٘اِٝ 4دیشای  وارت 

KX-TDA0192 پیغاْ ٔیٍیزد 250دلیمٝ حذاوثز  120در  وا٘اِٝ پیغاْ ٌیز وٝ 2وا٘اِٝ دیشا / وارت  2 وارت  

KX-TDA0194 پیغاْ ٔیٍیزد  500دلیمٝ حذاوثز  120در  وا٘اِٝ پیغاْ ٌیز وٝ 4وا٘اِٝ دیشا / وارت  4 وارت  

KX-TDA0410     ٝوارت ضثى  /  CTI وارت   

   اس دی اختیاری

 وارایی ٔذَ

KX-TDA0920 ٝاس دی تٟثٛد یافت  

   وارتٟای سیستٓ دوت

 وارایی ٔذَ

KX-TDA0155  ٔىإِٝ ٕٞشٔاٖ 2آ٘تٗ دوت تا لاتّیت پطتیثا٘ی  

KX-TDA0156  ٔىإِٝ ٕٞشٔاٖ 4آ٘تٗ دوت تا لاتّیت پطتیثا٘ی  

KX-TDA0158 

 

 

  ٔىإِٝ ٕٞشٔاٖ 8آ٘تٗ دوت تا لاتّیت پطتیثا٘ی 
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 6، واحد  2، طبقه 414ابوریحان، پالک  BRTنشانی: تهران، خیابان دماوند، بین چهارراه آیت و پل خاقانی، روبروی ایستگاه 

 721 77473436خط ویژه(   فاکس:  17)  721 77151727 – 77298878تلفن: 

 شماره:

 تاریخ:

 پیوست:
 شرکت تحقیقات و فناوری

 فاطر رسا نور       

 ِٛاسْ اختیاری

  

 

 وارایی ٔذَ

KX-A228 تُ راتط تاطزیوا  

KX-A258 اسّتٟای تذٖٚ وارتٚر وا  

KX-T30865 ٗدرتاسو  

KX-T7765 ٗدرتاسو  

 .أىاٖ ٔٛجٛد ٘ثٛدٖ تعضی وارتٟا در داخُ وطٛر أزی طثیعی است*       

 .ٚجٛد دارد أىاٖ تغییز اطالعات تاال تذٖٚ ٞیچ اطالعی  *

 :تّفٟٙای دیجیتاَ ایٗ سیستٓ تٝ تزتیة سیز٘ذ

 وارایی ٔذَ

KX-DT346 
تٛا٘ایی  -صفحٝ ٔتحزن -یه پٛرت خزٚجی دیجیتاَ  -وّیذ ضٟزی لاتُ تز٘أٝ ریشی 24 -سطزی ٘ٛرا٘ی  6 ٕ٘ایطٍز

 پطتیثا٘ی تّٛتٛث

KX-DT343 
تٛا٘ایی  -صفحٝ ٔتحزن  -یه پٛرت خزٚجی دیجیتاَ  -وّیذ ضٟزی لاتُ تز٘أٝ ریشی 24 -سطزی ٘ٛرا٘ی  3ٕ٘ایطٍز 

 پطتیثا٘ی تّٛتٛث

KX-DT333  صفحٝ ٔتحزن -وّیذ ضٟزی لاتُ تز٘أٝ ریشی  24 - سطزی 3ٕ٘ایطٍز 

KX-T7636 یه پٛرت خزٚجی دیجیتاَ -وّیذ ضٟزی لاتُ تز٘أٝ ریشی 24 -سطزی ٘ٛرا٘ی  6 ٕ٘ایطٍز 

KX-T7633  یه پٛرت خزٚجی دیجیتاَ -وّیذ ضٟزی لاتُ تز٘أٝ ریشی 24 -سطزی ٘ٛرا٘ی  3ٕ٘ایطٍز 

KX-T7630  وّیذ ضٟزی لاتُ تز٘أٝ ریشی 24 - سطزی 3ٕ٘ایطٍز 

KX-T7665  ٘طاٍ٘ز ٘ٛرا٘ی سً٘ -وّیذ ضٟزی لاتُ تز٘أٝ ریشی  8 -ٕ٘ایطٍز یه سطزی 
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 6، واحد  2، طبقه 414ابوریحان، پالک  BRTنشانی: تهران، خیابان دماوند، بین چهارراه آیت و پل خاقانی، روبروی ایستگاه 

 721 77473436خط ویژه(   فاکس:  17)  721 77151727 – 77298878تلفن: 

 شماره:

 تاریخ:

 پیوست:
 شرکت تحقیقات و فناوری

 فاطر رسا نور       

KX-TDA277 :  

 )  پٛرت 256  حذاوثز(.  خط داخّی دارد 256خط ضٟزی ٚ  128 ایٗ سیستٓ تٝ صٛرت وأُ تٛا٘ایی *   

                                           

 

 .وارت در ایٗ دستٍاٜ جا ٕ٘یٍیزد 10ایٗ سیستٓ تٝ ٌٛ٘ٝ ای طزاحی ضذٜ وٝ تیص اس           

 

 .وارت داخّی داخُ ایٗ دستٍاٜ لزار داد  8 وارت ضٟزی ٚ   8ِذا ٕ٘یتٛاٖ تیص اس           

 

 .داخّی ٚ ضٟزی ٔٛرد ٘یاس خٛد را اس جذَٚ سیز تٟیٝ فزٔاییذضٕا ٔیتٛا٘یذ تعذاد وارتٟای           

   

 :وّیٝ وارتٟای ایٗ دستٍاٜ تٝ تزتیة سیز ٔیثاضذ

 وارایی ٔذَ

KX-TDA0104 ٝٔٙثع تغذی  

KX-TDA0105 ٝوارت حافظ 

KX-TDA0196 وارت Remote 

KX-TDA0170  ٞایثزیذخط داخّی اختیاری تا وارتزی تّفٟٙای دیجیتاَ، آ٘اِٛي  8وارت ٚ 

KX-TDA0171  خط داخّی تا وارتزی تّفٟٙای دیجیتاَ 8وارت 

KX-TDA0172  خط داخّی تا وارتزی تّفٟٙای دیجیتاَ 16وارت 

KX-TDA0173  خط داخّی تا وارتزی تّفٟٙای ته خط ٔعِٕٛی 8وارت 

KX-TDA0174  خط داخّی تا وارتزی تّفٟٙای ٔعِٕٛی 16وارت 

KX-TDA0175  پیاْ تا چزاغ ٘طاٖ دٞٙذٜ داخّی تا وارتزی تّفٟٙای ٔعِٕٛیخط  16وارت  

KX-TDA0168  وا٘اِٝ وٝ رٚی وارتٟای داخّی تذٖٚ واِز آیذی دار ٘صة ٔیطٛد 8وارت واِز آیذی 

KX-TDA0177  ٕٞزاٜ تا واِز آیذی تز رٚی تّفٟٙای ٔعِٕٛی خط داخّی تا وارتزی تّفٟٙای ٔعِٕٛی 16وارت 

KX-TDA0180  خط ضٟزی 8وارت 

KX-TDA0181  خط ضٟزی 16وارت 

KX-TDA0189  خط ٕٞزاٜ تا ٔٛسیه پطت خط 8واِز آیذی تزای 

KX-TDA0193  خط 8واِز آیذی تزای 

KX-TDA0284 BRI چٟار پٛرت وارت 

KX-TDA0288 BRI ٞطت پٛرت وارت 

KX-TDA0290  وارتPRI   اتصاَ دٚ دستٍاٜ تٝ یىذیٍز یا 
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 6، واحد  2، طبقه 414ابوریحان، پالک  BRTنشانی: تهران، خیابان دماوند، بین چهارراه آیت و پل خاقانی، روبروی ایستگاه 

 721 77473436خط ویژه(   فاکس:  17)  721 77151727 – 77298878تلفن: 

 شماره:

 تاریخ:

 پیوست:
 شرکت تحقیقات و فناوری

 فاطر رسا نور       

KX-TDA0484  وا٘اَ اس طزیك 4اتصاَ دٚ دستٍاٜ تٝ یىذیٍز اس راٜ دٚر تزای وارت  IP 

KX-TDA0490  وا٘اَ اس طزیك 16وارت اتصاَ دٚ دستٍاٜ تٝ یىذیٍز اس راٜ دٚر تزای  IP 

KX-TDA0470  وارت داخّیIP   داخّی 16تزای 

KX-TDA0161  ٗپٛرتٝ 4وارت در تاس و 

KX-TDA0161  ٗپٛرتٝ 4وارت در تاس و 

KX-TDA0162  ٗپٛرتٝ 2وارت در تاس و 

KX-TDA0164  وا٘اِٝ 4وارت حس ٌز خارجی یا تیزٚ٘ی 

KX-TDA0190  آپطٗوارت 

KX-TDA0191  وا٘اِٝ 4وارت دیشای 

 .أىاٖ ٔٛجٛد ٘ثٛدٖ تعضی وارتٟا در داخُ وطٛر أزی طثیعی است*   

 .ٚجٛد دارد أىاٖ تغییز اطالعات تاال تذٖٚ ٞیچ اطالعی  *

 ذ:تٝ تزتیة سیز٘تّفٟٙای ٞایثزیذ ایٗ سیستٓ 

 وارایی ٔذَ

KX-T7730 دارای ٕ٘ایطٍز یه سطزی 

KX-T7750 تذٖٚ ٕ٘ایطٍز 

 ذ:سِٟٛای ایٗ دستٍاٜ تٝ تزتیة سیز٘وٙ

 وارایی ٔذَ

KX-T7601 USB 

KX-T7603  7636ٚ  7633وّیذ اضافٝ تزای  12دارای 

KX-T7640  وّیذ 60دارای 

KX-T7440 وّیذ 32 دارای 

KX-T7540  وّیذ 66دارای 

KX-T7545  وّیذ ضٟزی 12تزای افشاش 

KX-T7740  وّیذ 32دارای 
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 6، واحد  2، طبقه 414ابوریحان، پالک  BRTنشانی: تهران، خیابان دماوند، بین چهارراه آیت و پل خاقانی، روبروی ایستگاه 

 721 77473436خط ویژه(   فاکس:  17)  721 77151727 – 77298878تلفن: 

 شماره:

 تاریخ:

 پیوست:
 شرکت تحقیقات و فناوری

 فاطر رسا نور       

 ذ:تٝ تزتیة سیز٘تّفٟٙای دیجیتاَ ایٗ سیستٓ 

 وارایی ٔذَ

KX-T7630  وّیذ ضٟزی لاتُ تز٘أٝ ریشی 24 - سطزی 3ٕ٘ایطٍز 

KX-T7633  یه پٛرت خزٚجی دیجیتاَ -تز٘أٝ ریشی وّیذ ضٟزی لاتُ 24 -سطزی ٘ٛرا٘ی  3ٕ٘ایطٍز 

KX-T7636 یه پٛرت خزٚجی دیجیتاَ -وّیذ ضٟزی لاتُ تز٘أٝ ریشی 24 -سطزی ٘ٛرا٘ی  6 ٕ٘ایطٍز 

KX-NT136  وّیذ ضٟزی لاتُ تز٘أٝ ریشی24 -سطزی ٘ٛرا٘ی  3ٕ٘ایطٍز  -تّفٗ آی پی 

KX-T7665  ٘طاٍ٘ز ٘ٛرا٘ی سً٘ -وّیذ ضٟزی لاتُ تز٘أٝ ریشی  8 -ٕ٘ایطٍز یه سطزی 

KX-T7433  یه پٛرت خزٚجی دیجیتاَ -وّیذ ضٟزی لاتُ تز٘أٝ ریشی 24 -سطزی ٘ٛرا٘ی  3ٕ٘ایطٍز 

KX-T7436 یه پٛرت خزٚجی دیجیتاَ -وّیذ ضٟزی لاتُ تز٘أٝ ریشی 24 -سطزی ٘ٛرا٘ی  6 ٕ٘ایطٍز 

KX-T7560  وّیذ ضٟزی تز٘أٝ ریشی 8دارای 

KX-T7565  وّیذ ضٟزی تز٘أٝ ریشی 8دارای  -سطزی ٕ٘ایطٍز یه 
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 شماره:

 تاریخ:

 پیوست:
 شرکت تحقیقات و فناوری

 فاطر رسا نور       

 

KX-TDA677  

  )پٛرت را دارد  1008  اِی  688  حذاوثز(د.   خط داخّی دار 1008تا  640ضٟزی ٚ خط  640ایٗ سیستٓ تٝ صٛرت وأُ تٛا٘ایی  *

 

 .ٕ٘یٍیزدر ٞز ضّف ایٗ دستٍاٜ جا د وارت 10ایٗ سیستٓ تٝ ٌٛ٘ٝ ای طزاحی ضذٜ وٝ تیص اس 

 

 .ر داخُ ٞز ضّف لزار داددوارت داخّی   8 وارت ضٟزی ٚ   8ِذا ٕ٘یتٛاٖ تیص اس 

 

 .ضٕا ٔیتٛا٘یذ تعذاد وارتٟای داخّی ٚ ضٟزی ٔٛرد ٘یاس خٛد را اس جذَٚ سیز تٟیٝ فزٔاییذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذ.تاال تٝ تزتیة سیز ٔی تاض ٟایضىّ  

 
TDA620 

 
TDA620 TDA620 

 
TDA620 TDA620 TDA620 

TDA600 TDA600 TDA600 TDA600 
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 تاریخ:

 پیوست:
 شرکت تحقیقات و فناوری

 فاطر رسا نور       

 :وّیٝ وارتٟای ایٗ دستٍاٜ تٝ تزتیة سیز ٔی تاضذ

 وارایی ٔذَ

KX-TDA0103 ٔٙثع تغذیٝ پز لذرت 

KX-TDA6105 ٝوارت حافظ 

KX-TDA0196 Remote وارت 

KX-TDA6110 َٚراتط تیٗ تاوس پایٝ ٚ ا 

KX-TDA6111  ٚ ْٚدْٚ تٝ سْٛراتط تیٗ تاوسٟای اَٚ تٝ د 

KX-TDA0170  خط داخّی اختیاری تا وارتزی تّفٟٙای دیجیتاَ، آ٘اِٛي ٚ ٞایثزیذ 8وارت 

KX-TDA0171  خط داخّی تا وارتزی تّفٟٙای دیجیتاَ 8وارت 

KX-TDA0172  خط داخّی تا وارتزی تّفٟٙای دیجیتاَ 16وارت 

KX-TDA0173  ٔعِٕٛیخط داخّی تا وارتزی تّفٟٙای ته خط  8وارت 

KX-TDA0168 (KX-TDA 0173واِز آیذی )وارت خٛاٞزی خط داخّی آ٘اِٛي تا 8وارت 

KX-TDA6174  خط داخّی تا وارتزی تّفٟٙای ٔعِٕٛی 16وارت 

KX-TDA6175  پیاْ تا چزاغ ٘طاٖ دٞٙذٜ خط داخّی تا وارتزی تّفٟٙای ٔعِٕٛی 16وارت  

KX-TDA6181  خط ضٟزی 16وارت 

KX-TDA0189 خط ٕٞزاٜ تا ٔٛسیه پطت خط 8آیذی تزای  واِز 

KX-TDA0193  خط 8واِز آیذی تزای 

KX-TDA0284 BRI چٟار پٛرت وارت 

KX-TDA0288 BRI ٞطت پٛرت وارت 

KX-TDA0290  وارتPRI   اتصاَ دٚ دستٍاٜ تٝ یىذیٍز یا 

KX-TDA0484  طزیكوا٘اَ اس  4وارت اتصاَ دٚ دستٍاٜ تٝ یىذیٍز اس راٜ دٚر تزای  IP 

KX-TDA0490  وا٘اَ اس طزیك 16وارت اتصاَ دٚ دستٍاٜ تٝ یىذیٍز اس راٜ دٚر تزای  IP 

KX-TDA0470  وارت داخّیIP   داخّی 16تزای 

KX-TDA0161  ٗپٛرتٝ 4وارت در تاس و 

KX-TDA0162  ٗپٛرتٝ 2وارت در تاس و 

KX-TDA0164  وا٘اِٝ 4وارت حس ٌز خارجی یا تیزٚ٘ی 

KX-TDA0191  وا٘اِٝ 4وارت دیشای 

KX-TDA6920 حافظٝ جا٘ثی 

KX-TDA6201 ٚسیّٝ ای تزای ٚصُ وزدٖ تاوس تٝ دیٛار 

 أىاٖ ٔٛجٛد ٘ثٛدٖ تعضی وارتٟا در داخُ وطٛر أزی طثیعی است*     

  . ٚجٛد دارد أىاٖ تغییز اطالعات تاال تذٖٚ ٞیچ اطالعی   *
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 شماره:

 تاریخ:

 پیوست:
 شرکت تحقیقات و فناوری

 فاطر رسا نور       

  ذ:تٝ تزتیة سیز٘ٞایثزیذ ایٗ سیستٓ تّفٟٙای   

 وارایی ٔذَ

KX-T7730 دارای ٕ٘ایطٍز یه سطزی 

KX-T7750 تذٖٚ ٕ٘ایطٍز 

  ذ:سِٟٛای ایٗ دستٍاٜ تٝ تزتیة سیز٘وٙ 

 وارایی ٔذَ

KX-T7601 USB 

KX-T7603  7636ٚ  7633وّیذ اضافٝ تزای  12دارای 

KX-T7640  وّیذ 60دارای 

KX-T7440  وّیذ 32دارای 

KX-T7540  وّیذ 66دارای 

KX-T7545  وّیذ ضٟزی 12تزای افشاش 

KX-T7740  وّیذ 32دارای 

 :تّفٟٙای دیجیتاَ ایٗ سیستٓ تٝ تزتیة سیز٘ذ

 وارایی ٔذَ

KX-T7630  وّیذ ضٟزی لاتُ تز٘أٝ ریشی 24 - سطزی 3ٕ٘ایطٍز 

KX-T7633  خزٚجی دیجیتاَیه پٛرت  -وّیذ ضٟزی لاتُ تز٘أٝ ریشی 24 -سطزی ٘ٛرا٘ی  3ٕ٘ایطٍز 

KX-T7636 یه پٛرت خزٚجی دیجیتاَ -وّیذ ضٟزی لاتُ تز٘أٝ ریشی 24 -سطزی ٘ٛرا٘ی  6 ٕ٘ایطٍز 

KX-NT136  وّیذ ضٟزی لاتُ تز٘أٝ ریشی24 -سطزی ٘ٛرا٘ی  3ٕ٘ایطٍز  -تّفٗ آی پی 

KX-T7665  ٘طاٍ٘ز ٘ٛرا٘ی سً٘ -وّیذ ضٟزی لاتُ تز٘أٝ ریشی  8 -ٕ٘ایطٍز یه سطزی 

KX-T7433  یه پٛرت خزٚجی دیجیتاَ -وّیذ ضٟزی لاتُ تز٘أٝ ریشی 24 -سطزی ٘ٛرا٘ی  3ٕ٘ایطٍز 

KX-T7436 یه پٛرت خزٚجی دیجیتاَ -وّیذ ضٟزی لاتُ تز٘أٝ ریشی 24 -سطزی ٘ٛرا٘ی  6 ٕ٘ایطٍز 

KX-T7560  وّیذ ضٟزی تز٘أٝ ریشی 8دارای 

KX-T7565  ضٟزی تز٘أٝ ریشیوّیذ  8دارای  -ٕ٘ایطٍز یه سطزی 
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 شماره:

 تاریخ:

 پیوست:
 شرکت تحقیقات و فناوری

 فاطر رسا نور       

 تّفٗ ٞای اختصاصی دیجیتاَ -تّفٗ ٞای سا٘تزاَ 

KX-DT 643 

 
 

 سطزی ٘ٛرا٘ی  6ٕ٘ایطٍز  -

 لاتُ تز٘أٝ ریشی COوّیذ  24 -

 تّٙذٌٛی دیجیتاَ -

 (KX-DT 390)اختیاری - DSS 60وٙسَٛ  -

 (KX-NT 307ٔاصَٚ تّٛتٛث )اختیاری  -

 (KX-NT 303) تایی 12ٔاصَٚ اختیاری صفحٝ وّیذ  -

 USBٔاصَٚ  -

 

 

KX-DT 646 

KX-TG6333 

 
 سطزی ٘ٛرا٘ی  3ٕ٘ایطٍز  -

 لاتُ تز٘أٝ ریشی COوّیذ  24 -

 تّٙذٌٛی دیجیتاَ -

 (KX-DT 390)اختیاری DSS - 60وٙسَٛ  -

 (KX-NT 307ٔاصَٚ تّٛتٛث )اختیاری -

 (KX-NT 303تایی ) 12ٔاصَٚ اختیاری صفحٝ وّیذ  -

 USBٔاصَٚ  -

 

KX-DT 666 

 سطزی ٘ٛرا٘ی  3ٕ٘ایطٍز  -

 لاتُ تز٘أٝ ریشی COوّیذ  24 -

 تّٙذٌٛی دیجیتاَ -

 (KX-DT 390)اختیاری -DSS 60وٙسَٛ  -
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 شماره:

 تاریخ:

 پیوست:
 شرکت تحقیقات و فناوری

 فاطر رسا نور       

 

KX-DT 623 

 سطزی ٘ٛرا٘ی  1ٕ٘ایطٍز  -

  COوّیذ  8 -

 تّٙذٌٛی دیجیتاَ -

 (KX-DT 390)اختیاری -60DSSوٙسَٛ  -

 
  

KX-T 6363 

 ٘ٛرا٘یسطزی  6ٕ٘ایطٍز  -

 تّٙذٌٛی دیجیتاَ -

 لاتُ تز٘أٝ ریشی COوّیذ  24 -

 USBٚ پٛرت  COوّیذ اختیاری  12 -

  

 

 

KX-T6366 

 

 سطزی ٘ٛرا٘ی 3ٕ٘ایطٍز  -

 تّٙذٌٛی دیجیتاَ -

 لاتُ تز٘أٝ ریشی COوّیذ  24 -

 USBٚ پٛرت  COوّیذ اختیاری  12 -
  

 

 

KX-T6367 

 سطزی 3ٕ٘ایطٍز  -

 تّٙذٌٛی دیجیتاَ -

 لاتُ تز٘أٝ ریشی COوّیذ  24 -
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 شماره:

 تاریخ:

 پیوست:
 شرکت تحقیقات و فناوری

 فاطر رسا نور       

 

KX-T6327 

 تّٙذٌٛی دیجیتاَ -

 لاتُ تز٘أٝ ریشی COوّیذ  24 -
  

 
KX-T6336 

 سطزی 1ٕ٘ایطٍز  -

 لاتُ تز٘أٝ ریشی COوّیذ  12 -

 ٘طاٍ٘ز ٘ٛرا٘ی تزای دریافت پیغاْ/تٕاس جذیذ -

 تّٙذٌٛی دیجیتاَ -
  

 
KX-T6337 

 سطزی یهٕ٘ایطٍز  -

 تّٙذٌٛ -

 لاتُ تز٘أٝ ریشی COوّیذ  8 -
  

 

KX-T6347 

 

 دیجیتاَ DSSوٙسَٛ  -

 وّیذ ا٘تخاب ٔستمیٓ تزای ٔذِٟای: 60 -

7636/7633/7630/7625 KX-T 
  

 

 

KX-T6376 

 تایی اختیاری تزای ٔذِٟای: 12صفحٝ وّیذ  -

7636/7633 KX-T 
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 تاریخ:

 پیوست:
 شرکت تحقیقات و فناوری
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KX-T6373 

 KX-T7636/33تزای ٔذِٟای  USBراتط پٛرت  -
  

 

 

KX-T6637  

 درب تاس وٗ  -

 

 

 

 


