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Inspirowany przeszłością design aparatów AEG łączy ponadczasowy styl z wysoką jakością.
Telefony ARG o klasycznym ale i niekonwencjonalnym kształcie dopasowane są do współczesnych możliwości
technicznych. Konstrukcja doskonale równoważy stylowe wzory, funkcjonalność i prostotę obsługi, wyznaczając nowy
standard w dzisiejszym świecie dla domowej lub firmowej komunikacji.

ECLIPSE 10

Stylowy bezprzewodowy telefon DECT
GŁÓWNE CECHY
•

Podświetlony niebieski wyświetlacz LCD 1,6”

•

Podświetlana klawiatura

•

Tryb ECO

SPECYFIKACJA
•

Kompatybilny z GAP

•

Zestaw głośnomówiący w słuchawce

•

Książka telefoniczna na 200 numerów

•

10 dzwonków

•

Czas rozmów do 13 godzin

•

Czas czuwania do 230 godzin

•

Magnetyczne połączenie między bazą a słuchawką

•

Kolory: biały, czarny i czerwony

•

EAN 5012786029934

Cena detaliczna: 399 PLN

233
PLN
netto

ECLIPSE 15 CB

Stylowy bezprzewodowy telefon DECT z automatyczną sekretarką
GŁÓWNE CECHY

•

Blokada niechcianych połączeń

•

Podświetlony niebieski wyświetlacz LCD 1,6”

•

•

Podświetlana klawiatura

Blokuje niechciane połączenia bazując na numerze dzwoniącego. (bez
numeru/połączenia międzynarodowe/lub wybrane przez użytkownika

•

•

Tryb ECO

Funkcja „Nie przeszkadzać” Tylko wybrane numery w książce
telefonicznej mogą się z Tobą połączyć lub kontrola czasowa, np. od
22 do 7 rano lub blokować wybrane numery

SPECYFIKACJA
•

Kompatybilność z GAP

•

Zestaw głośnomówiący w słuchawce

•

Książka telefoniczna na 200 numerów

•

10 dzwonków

•

Czas rozmów do 13 godzin

•

Czas czuwania do 230 godzin

•

Dostępne kolory : czarny, biały, drewno

•

Magnetyczne połączenie między bazą a słuchawką

•

Wbudowana cyfrowa sekretarka automatyczna,
długość nagrania do 30 min

•

EAN 5012786029941

Cena detaliczna: 459 PLN

255
PLN
netto

295
PLN
netto

SOLO 10

Stylowy bezprzewodowy telefon DECT
GŁÓWNE CECHY
•

Podświetlony niebieski wyświetlacz 14 częściowy LCD 1,8”

•

Tryb ECO

•

Podświetlona klawiatura

SPECYFIKACJA
•

Kompatybilny z GAP

•

Zestaw głośnomówiący w słuchawce

•

Książka telefoniczna na 100 numerów i nazw

•

10 dzwonków

•

Czas rozmów do 13 godzin

•

Czas czuwania do 130 godzin

•

Dostępne kolory : czarny, biały, czerwony

•

EAN 50127860299

Cena detaliczna: 190 PLN

95
PLN
netto

COMFORT-LINE

TELEFONY BEZPRZEWODOWE

AEG oferuje szeroki wybór telefonów bezprzewodowych DECT.
Seria telefonów AEG COMFORT-LINE to elegancki styl, komfortowe słuchawki i świetna jakość produktu.
Ciesz się wolnością rozmów telefonicznych w całym domu.

VOXTEL D550 BT

Nowoczesny i stylowy telefon DECT z automatyczną sekretarką
GŁÓWNE CECHY
•

Połącz swój telefon komórkowy przez Bluetooth aby odbierać
rozmowy wszędzie w domu na słuchawce DECT

•

Kolorowy wyświetlacz LCD 1,8”

•

Tryb ECO

SPECYFIKACJA
•

Zestaw głośnomówiący w słuchawce

•

Książka telefoniczna na 50 numerów

•

Polifoniczne dzwonki

•

Czas rozmów do 14 godzin

•

Czas czuwania do 200 godzin

•

Lista ostatnich 20 wybieranych i nie odebranych połączeń

•

EAN 5012786031685

Cena detaliczna: 229 PLN

131
PLN
netto

VOXTEL D500

Nowoczesny i stylowy telefon DECT
GŁÓWNE CECHY
•

Podświetlony niebieski wyświetlacz LCD 1,6”

•

Tryb ECO

SPECYFIKACJA
•

Zestaw głośnomówiący w słuchawce

•

Książka telefoniczna na 20 numerów

•

Lista 10 ostatnich wybieranych i nieodebranych połączeń

•

Polifoniczne dzwonki

•

Czas rozmów do 10 godzin

•

Czas czuwania do 100 godzin

•

EAN 5012786031661

Cena detaliczna: 140 PLN

81
PLN
netto

VOXTEL D81

Nowoczesny i stylowy telefon DECT
GŁÓWNE CECHY
•

Podświetlony niebieski wyświetlacz LCD 1,6”

•

Tryb ECO

SPECYFIKACJA
•

Kompatybilny z GAP

•

Zestaw głośnomówiący w słuchawce

•

Można połączyć do 5 słuchawek

•

Książka telefoniczna na 50 numerów

•

Lista 20 ostatnich wybieranych i nieodebranych połączeń

•

Polifoniczne dzwonki

•

Czas rozmów do 10 godzin

•

Czas czuwania do 200 godzin

•

EAN 5012786033467

•

Cena detaliczna: 90 PLN

54
PLN
netto

