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Telefony stacjonarne / Home phones

Domowy telefon przewodowy z dużymi przyciskami

SOS

Corded home phone with large buttons

Serea
PL

� 3klawisze alarmowe (policja, straż
pożarna, pogotowie)

�
3 klawisze bezpośredniej pamięci ze
zdjęciami
PL - Funkcja wzmocnienia dźwięku PL - Regulacja głośności dzwonka PL - Duże przyciski
EN - Large buttons
EN - Booster function for the sound i głośnika
GB - Volume control of Ringtone
and speaker

PL - Przycisk alarmowy
EN - Emergency call button

� Przycisk oddzwonienia
� Duże przyciski
� Obsługa aparatów słuchowych (M3/T3)
� F
unkcja wzmocnienia dźwięku
� Tryb głośnomówiący
� Tryb cichy
� Duży świetlny wskaźnik dzwonienia
� Zgodne ze standardem ADSL
� Akcesoria: kabel RJ11
� 3 urgency keys (police, fire, emergency)
� 3 direct memory keys with photo
� Recall button
� Large buttons
� Hearing aid compatible (M3/T3)
� Booster function for the sound
� Handsfree function
� Silent mode
� Large ringer light indicator
� Compatible with ADSL box
� Accessory : RJ11 cable

PCB : 6
EAN TH-520FBLK : 3527570044922

Seria Serea

EN

Screeny
PL

PL- Zgodna ze standardem ADSL
EN - Compatible with ADSL box

PL - Niebieskie podświetlenie ekranu
EN - Blue backlight screen

PL - Duże przyciski
EN - Large buttons

PL - Przycisk alarmowy
EN - Emergency call button

� Przycisk alarmowy
� Przycisk oddzwonienia
� Duże przyciski
� Obsługa aparatów słuchowych (M3/T3)
� Funkcja wzmocnienia dźwięku
� Regulowana głośność dźwięku (4 poziomy)
� Zestaw głośnomówiący w bazie
� Duży świetlny wskaźnik dzwonienia
� Zgodne ze standardem ADSL
� Akcesoria: zasilacz, kabel RJ11
EN

DECT Home phone
range

� Emergency call button
� Recall button
� Large buttons
� Hearing aid compatible (M3/T3)
� Booster function for the sound
� Sound level adjustable (4 levels)
� Handsfree on base
� Large ringer light indicator
�Compatible with ADSL box
� Accessories : power adaptor, RJ11 cable

Telefony
stacjonarne

EASY TO USE

ŁATWE W UŻYCIU

LARGE DISPLAY

DUŻY WYŚWIETLACZ

STYLISH DESIGN

STYLOWE WZORNICTWO

PCB : 6
EAN TH-525FBLK : 3527570047084
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DECT z dużymi przyciskami i wzmocnieniem dźwięku

Przewodowy telefon domowy DECT z dużymi przyciskami

DECT large buttons and audio boost

Corded home phone with DECT, large buttons

Serea

Seria Serea

PL - Zgodny ze standardem ADSL
EN - Compatible with ADSL box

PL - Zgodny ze standardem ADSL
EN - Compatible with ADSL box

PL - System GAP
EN - GAP system

PL - System GAP
EN - GAP system

PL - Duże przyciski
EN - Large buttons

PL - Duże przyciski
EN - Large buttons

PL - Automatyczna sekretarka
EN - Answering machine

PL - Obsługa aparatów słuchowych
EN - Hearing aid compatible

PL


Czas działania akumulatora: 120 godzin czuwania
i 8 godzin rozmów


Zasięg: 300 metrów bez przeszkód, 50 metrów
z przeszkodami

Książka telefoniczna: 150 numerów

Przycisk oddzwaniania

Duże przyciski

Obsługa aparatów słuchowych (M3/T3)

Wzmocnienie dźwięku w słuchawce

Regulacja głośności (5 poziomów)

Tryb cichy

Funkcja alarmu

Tryb konferencyjny

Tryb głośnomówiący

Zgodne z systemem GAP z maksymalnie 4 słuchawkami i standardem ADSL

Rozmowy mogą być przekazywane z jednej słuchawki
na drugą

Wyświetlanie czasu i daty oraz czasu trwania rozmowy

Tryb ekologiczny

Akcesoria: zasilacz, 2 akumulatory AAA, kabel RJ11

EN

PL

EN

� Battery life : 120h in standby and 8h in conversation
� Distance : 984 feet no barrier, 164 feet with barrier
� Phonebook : 150 phone numbers
� Recall button
� Large buttons
� Hearing aid compatible (M3/T3)
� Booster for handset
� Sound level adjustable (5 levels)
� Silent mode
� Alarm function
� Conference mode
� Handsfree
� Compatible GAP system with up to 4 handsets and

�C
zas działania akumulatora: 120 godzin

� Battery life : 120h in standby and 8h in conversation
� Distance : 984 feet no barrier, 164 feet with barrier
� Phonebook : 150 phone numbers
� Recall button
� Large buttons
� Hearing aid compatible (M3/T3)
� Booster for handset
� Sound level adjustable (5 levels)
� Silent mode
� Alarm function
� Conference mode
� Handsfree
� Compatible GAP system with up to 5 handsets and

czuwania i 8 godzin rozmów


Zasięg: 300 metrów bez przeszkód, 50 metrów z
przeszkodami


Książka telefoniczna: 150 numerów telefonów

Przycisk oddzwaniania

Duże przyciski

Obsługa aparatów słuchowych (M3/T3)

Wzmocnienie do słuchawki

Regulacja głośności (5 poziomów)

Tryb cichy

Funkcja alarmu

Tryb konferencyjny

Tryb głośnomówiący

Zgodne z systemem GAP z maksymalnie

with ADSL boxes

� Calls can be transferred from one handset to another
� Time and date display, talking time display
� Eco mode
� Accessories : power adaptor, 2 AAA rechargeable

5 słuchawkami i standardem ADSL


Rozmowy mogą być przekazywane z jednej

batteries, RJ11 cable
PCB : 6
EAN TH-545DBK : 3527570045868

4

Seria Serea

SOS

SOS

with ADSL boxes

� Calls can be transferred from one handset to another
� Answering machine function (60 minutes)
� Name and number displayed, time and date display,

talking time display
słuchawki na drugą
�
Eco
mode

Automatyczna sekretarka (60 minut)
� Accessories : 2 power adaptors, 2 AAA rechargeable

Wyświetlanie nazwiska i numeru, czasu
batteries, RJ11 cable
i daty oraz czasu trwania rozmowy

Tryb eko

Akcesoria: 2 zasilacze, 2 akumulatory AAA, kabel RJ11

PCB : 6
EAN TH-540DRBLK : 3527570044908
EAN TH-540DRWHT : 3527570047145
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Domowy telefon głośnomówiący DECT ze standardem ADSL
Handsfree DECT Home phone compatible with ADSL box

Amber

Beryl

Domowy telefon głośnomówiący DECT zgodny
z opcjonalną automatyczną sekretarką
Handsfree DECT Home phone with answering machine in option

PL - Zgodny ze standardem ADSL
EN - Compatible with ADSL box

PL - System GAP
EN - GAP system

PL - System GAP
EN - GAP system

PL -14-segmentowy wyświetlacz
EN - 14 segments display

PL - 14-segmentowy, podświetlany wyświetlacz
EN - 14 segments, backlight
display

Telefony stacjonarne

Telefony stacjonarne

PL - Zgodny ze standardem ADSL
EN - Compatible with ADSL box

PL - Automatyczna sekretarka (opcja)
EN - Answering machine (option)

Dostępny w wersji z dwoma słuchawkami
Available in duo version

Dostępny w wersji z dwoma słuchawkami
Available in duo version

PL


Czas działania akumulatora: 100 godzin w trybie czuwania
i 9 godzin w trybie rozmowy


Zasięg: 300 metrów bez przeszkód, 50 metrów z przeszkodami

Książka telefoniczna: 50 numerów telefonów

Przycisk oddzwaniania

Tryb cichy

Regulacja głośności (5 poziomów)

Funkcja alarmu

Tryb głośnomówiący

Zgodne z systemem GAP i standardem ADSL

Rozmowy mogą być przekazywane z jednej słuchawki na drugą

Tryb eko

Zakres częstotliwości RF: 1897,344 - 1881,792 (10 kanałów)

Moc wyjściowa RF: 10 mW

Akcesoria: baza z ładowarką, zasilacz,
2 akumulatory AAA, kabel RJ11
6

EN

Battery life : 100h in standby and 9h in talking mode

Distance : 984 feet no barrier, 164 feet with barrier

Phonebook : 50 phone numbers

Recall button

Silent mode

Sound level adjustable (5 levels)

Alarm function

Handsfree

GAP system, compatible ADSL box

Calls can be transferred from one handset to another

Eco mode

RF Frequency : 1897.344 - 1881.792 (10 Channels)

RF output power : 10mW

Accessories : Charging base, power adaptor,
2 AAA rechargeable batteries, RJ11 cable

PL

EN


Czas działania akumulatora: 200 godzin czuwania i 10


Battery life : 200h in standby and 10h in conversation

Distance : 984 feet no barrier, 164 feet with barrier

Phonebook : 50 phone numbers

Recall button

Silent mode

Sound level adjustable (5 levels)

Handsfree

GAP system with up to 5 handsets and with ADSL box

Calls can be transferred from one handset to another

Answering machine in option (12 minutes)

Talking time, name and number displayed

Eco mode

RF Frequency : 1897.344 - 1881.792 			

godzin rozmowy


Zasięg: 300 metrów bez przeszkód, 164 z przeszkodami

Książka telefoniczna: 50 numerów

Przycisk oddzwaniania

Tryb cichy

Regulacja głośności (5 poziomów)

Tryb głośnomówiący

System GAP z obsługą do 5 słuchawek i standardu ADSL

Rozmowy mogą być przekazywane z jednej słuchawki
do drugiej

PCB : 10
EAN TH-103DBK : 3527570044069
EAN TH-103DWE : 3527570044076
EAN TH-103D2BK : 3527570044083
EAN TH-103D2WE : 3527570044090


Automatyczna sekretarka jako opcja (12 minut)

Wyświetlanie czasu rozmowy, nazwiska i numeru

Tryb eko

Zakres częstotliwości RF: 1897.344 - 1881.792 (10
kanałów)

Moc wyjściowa RF: 10mW

Akcesoria: Baza z ładowarką, zasilacz,

2 akumulatory AAA, kabel RJ11

(10 Channels)

PCB : 6

EAN TH-200D

RF output power : 10mW

Accessories : Recharging base, power adaptor, 		EAN TH-200D2

2 AAA rechargeable batteries, RJ11

EAN TH-200DR

: 3527570042942
: 3527570042959
: 3527570042966

EAN TH-200DR2 : 3527570042973
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Mica

Domowy telefon głośnomówiący DECT zgodny ze standardem
ADSL i opcjonalną automatyczną sekretarką

Handsfree DECT Home phone compatible with ADSL box
and answering machine in option

PL - Zgodny ze standardem ADSL
EN - compatible with ADSL box

PL - Zgodny ze standardem ADSL
EN - compatible with ADSL box

PL - System GAP
EN - GAP system

PL - System GAP
EN - GAP system

PL - 14-segmentowy wyświetlacz LCD
EN - 14 segments LCD display

Dostępny w wersji z dwiema słuchawkami
Available in duo version

Mica color

PL - 14-segmentowy wyświetlacz LCD
EN - 14 segments LCD display

Telefony stacjonarne

Telefony stacjonarne

Handsfree DECT Home phone compatible with ADSL box
and answering machine in option

Domowy telefon głośnomówiący DECT zgodny ze
standardem ADSL i opcjonalną automatyczną sekretarką

Dostępna automatyczna sekretarka w słuchawce (15 minut)
Available answering machine on handset (15 minutes)

Dostępny w wersji z dwiema słuchawkami
Available in duo version
PL


Czas działania akumulatora: 100 godzin czuwania
i 9 godzin rozmów


Zasięg: 300 m bez przeszkód, 50 m z przeszkodami

Książka telefoniczna: 50 numerów

Przycisk oddzwaniania

Tryb cichy

Regulowana głośność (5 poziomów)

Funkcja alarmu

Tryb głośnomówiący

Tryb konferencyjny

System GAP i zgodność ze standardem ADSL

Rozmowy mogą być przekazywane z jednej słuchawki do drugiej

Wyświetlanie czasu rozmowy, nazwiska i numeru

Tryb eko

Zakres częstotliwości RF: 1897.344 - 1881.792 (10 kanałów)

Moc wyjściowa RF: 10mW

Akcesoria: 2 akumulatory AAA Ni-MH,

zasilacz, kabel RJ11
8

EN

Battery life : 100h in standby and 9h in talking mode

Distance : 984 feet no barrier, 164 feet with barrier

Phonebook : 50 phone numbers

Recall button

Silent mode

Sound level adjustable (5 levels)

Alarm function

Handsfree

Conference mode

GAP system and compatible with ADSL box

Calls can be transferred from one handset to another

Talking time, name and number displayed

Eco mode

RF Frequency : 1897.344 - 1881.792 (10 Channels)

RF output power : 10mW

Accessories : 2 rechargeable AAA Ni-Mh 		
batteries, power adaptor, RJ11 cable

PL


Czas działania akumulatora: 100 godzin czuwania
i 9 godzin rozmów


Zasięg: 300 m bez przeszkód, 50 m z przeszkodami

Książka telefoniczna: 50 numerów

Przycisk oddzwaniania

Tryb cichy

Regulowana głośność (5 poziomów)

Funkcja alarmu

Tryb głośnomówiący

Tryb konferencyjny

System GAP i zgodność ze standardem ADSL

Rozmowy mogą być przekazywane z jednej
PCB : 10
EAN TH-020DWE
EAN TH-020DBK
EAN TH-020DRWE
EAN TH-020DRBK
EAN TH-020D2BK
EAN TH-020D2WE
EAN TH-020DR2BK

: 3527570045233
: 3527570045196
: 3527570045240
: 3527570045202
: 3527570045219
: 3527570045257
: 3527570045226

słuchawki do drugiej


Wyświetlanie czasu rozmowy, nazwiska i numeru

Tryb eko

Zakres częst. RF: 1897.344 - 1881.792 (10 kanałów)

Moc wyjściowa RF: 10mW

Akcesoria: 2 akumulatory AAA Ni-MH,

zasilacz, kabel RJ11

EN

Battery life : 100h in standby and 9h in talking mode

Distance : 984 feet no barrier, 164 feet with barrier

Phonebook : 50 phone numbers

Recall button

Silent mode

Sound level adjustable (5 levels)

Alarm function

Handsfree

Conference mode

GAP system and compatible with ADSL box

Calls can be transferred from one handset to another

Talking time, name and number displayed
PCB : 10

Eco mode
EAN TH-020DWE

RF Frequency : 1897.344 - 1881.792 (10 Channels) EAN TH-020DBK
EAN TH-020DRWE

RF output power : 10mW
EAN TH-020DRBK

Accessories : 2 rechargeable AAA Ni-Mh 		 EAN TH-020D2BK
EAN TH-020D2WE
batteries, power adaptor, RJ11 cable
EAN TH-020DR2BK

: 3527570045233
: 3527570045196
: 3527570045240
: 3527570045202
: 3527570045219
: 3527570045257
: 3527570045226
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Domowy telefon głośnomówiący DECT
w stylu neoretro zgodny ze standardem ADSL

Classy

Telefon domowy DECT
DECT Home phone

Cobalt

Handsfree Neo retro DECT Home phone,
compatible with ADSL box

PL - Zgodny ze standardem ADSL
EN - Compatible with ADSL box

PL - Zgodny ze standardem ADSL
EN - Compatible with ADSL box

PL - System GAP
EN - GAP system

PL - Wyświetlacz z matrycy
punktów z podświetleniem
w słuchawce
EN - Dot-matrix screen with
backlight on handset
PL - 14-segmentowy podświetlany wyświetlacz LCD
EN - 14 segments, backlight
display

Telefony stacjonarne

Telefony stacjonarne

PL - System GAP
EN - GAP system

Można połączyć go z Multy
Can be connected with Multy
PL

PL


Czas działania akumulatora: 100 godzin czuwania
oraz 5 godzin i 30 minut rozmów


Zasięg: 300 m bez przeszkód, 50 m z przeszkodami

Książka telefoniczna: 50 numerów

Przycisk oddzwaniania

Tryb cichy

Regulowana głośność (5 poziomów)

Tryb głośnomówiący

System GAP i zgodność ze standardem ADSL

Rozmowy mogą być przekazywane z jednej słuchawki do drugiej


Wyświetlanie czasu rozmowy, nazwiska i numeru

Tryb eko

Zakres częstotliwości RF: 1897.344 - 1881.792
(10 kanałów)


Moc wyjściowa RF: 10mW

Akcesoria: baza z ładowarką, przejściówka AC,

2 akumulatory AAA Ni-MH, kabel RJ11

10

EN

Battery life : 100h in standby and 5h30 in conversation

Distance : 984 feet no barrier, 164 feet with barrier

Phonebook : 50 phone numbers

Recall button

Silent mode

Sound level adjustable (5 levels)

Handsfree

GAP system and compatible with ADSL box

Calls can be transferred from one handset to another

Talking time, name and number displayed

Eco mode

RF Frequency : 1897.344 - 1881.792 			
(10 Channels)

RF output power : 10mW
PCB : 6

Accessories : Charging base, AC adaptor,
2 AAA rechargeable batteries, RJ11 cable
EAN TH-530DRED : 3527570043789
EAN TH-530DSIL : 3527570043796

EN

Battery life: 120h in standby and 12h in talking mode
i 12 godzin rozmów

Distance : 984 feet no barrier, 164 feet with barrier

Zasięg: 300 m bez przeszkód, 50 m z przeszkodami 
Phonebook: 50 contacts

Książka telefoniczna: 50 kontaktów

Recall button

Przycisk oddzwaniania

Silent mode

Tryb cichy

Sound level adjustable (5 levels)

Regulowana głośność (5 poziomów)

Alarm function

Funkcja alarmu

Conference mode

Tryb konferencyjny

Handsfree

Tryb głośnomówiący

GAP system and compatible with ADSL box

System GAP i zgodność ze standardem ADSL

Talking time, name and number displayed

Wyświetlanie czasu rozmowy, nazwiska i numeru

Eco mode

Tryb eko

Fréquence RF : 1897.344 - 1881.792 (10 Channels)

Zakres częstotliwości RF: 1897.344 - 1881.792 (10 
Puissance de sortie RF : 10mW
kanałów)

Accessories : Handset with recharging base, AC adaptor,

Moc wyjściowa RF: 10mW
two AAA rechargeable batteries, RJ11 cable

Akcesoria: słuchawka z ładowarką w bazie, przejściówka AC,

2 akumulatory AAA Ni-MH, kabel RJ11


Czas działania akumulatora: 120 godzin czuwania

PCB : 6
TH-570DWHT : 3527570045875

EAN TH-501DRED : 3527570044731

TH-570DRED : 3527570045882

EAN TH-501DSIL : 3527570044748

TH-570DBLK : 3527570045899
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Dystrybucja w Polsce: Horn Distribution S.A, ul. Kurantów 34, 02-873 Warszawa, www.horn.pl
PL - Ilustracje nie są objęte umową. Thomson zastrzega sobie wszelkie prawa do zmian parametrów technicznych wynikających z rozwijania produktów. Ostateczny wygląd i kolor produktów mogą ulec zmianie.
THOMSON jest znakiem towarowym firmy TECHNICOLOR S.A. używanym na licencji ADMEA.
EN - Non-contractual pictures.Thomson reserves all rignts to change technical parameters caused by product development. Final design and colors of products are subject to changes.
THOMSON is a trademark of TECHNICOLOR S.A used under license by ADMEA

