
• Grau de proteção IP65

• Resistente a quedas (até 2 m de altura)

• Suporte de áudio HD (G.722)

• Display TFT de 2", 63,5x84,6 mm

• Tecla de alarme, toques polifônicos e 
vibracall

• Agenda local e suporte para agenda central

• Cancelamento de ruído

• Conector de 3,5 mm para fone de ouvido

• Atualização de firmware via DECT

• Longo alcance para cenários que 
necessitam de portabilidade, escalabilidade 
e transparência em um único sistema, com 
alta tolerância a interferências

• Destinado para uso em ambientes 
industriais que necessitam de um handset 
robusto, resistente a quedas, protegido 
contra poeira e jatos de água

KDect Handset 20

O KDect Handset 20 é um telefone portátil com tecnologia DECT, ideal para ambientes 
industriais e corporativos. Possui o grau de proteção IP65 e é resistente a quedas de até 2 metros 
de altura. É um excelente produto para os cenários mais adversos, que necessitam de estabilidade 
e robustez. Opera em conjunto aos equipamentos KDect Base e KDect Repeater. Possui design 
compacto e bateria de longa duração. Possui uma tecla de alarme na parte superior que pode ser 
programada para acionar ações predefinidas.



Áudio
• Codec G722 para áudio HD
• Codec G726 para áudio de banda estreita
• Viva-voz com áudio HD
• Cancelamento de ruído
• Compatível com HAC

Display
• 2", 240x320 pixels, 63,5x84,6 mm
• Cores em 64k
• LED MWI de 3 cores
• Suporte para até 20 idiomas

Teclado
• 28 teclas no total
• 3 teclas de função
• Teclas de navegação

• 4 direcionais e uma de confirmação
• Uma tecla para atender e uma tecla para desligar
• Uma tecla de alarme configurável na parte super

Especificações do sistema DECT
• Frequência de operação:

• 1910 a 1920 MHz
• 5 níveis de sinal apresentados no display
• Suporta criptografia DECT
• Suporte a Bluetooth

Campainha (ring)
• 20 melodias de toques polifônicos e vibracall
• 6 níveis de volume
• Modo silencioso
• Sinais de alerta com volume ajustável

Mensagens SMS
• Envia e recebe mensagens de texto SMS com 

comprimento máximo de 200 caracteres

Garantias e certificações
• Garantia total (legal + garantia Khomp): 1 ano

• Garantia legal: 90 dias
• Garantia Khomp: 9 meses

• Indústria certificada ISO 9001

Recursos para chamadas
• Registro de até 50 chamadas no total (efetuadas, 

recebidas e não atendidas)
• Acesso rápido a registro de chamadas para 

rediscagem
• Discagem rápida
• Suporte à agenda central (servidor LDAP)
• Agenda local com capacidade de 250 registros 

(número/nome)
• Suporte DND (não perturbe)
• Suporte a CFU / CFB / CFx
• Chamada em espera
• Áudio conferência

Físico/Ambiental
• Grau de proteção IP65 (protegido contra jatos 

d'água)
• resistente a quedas (até 2 metros de altura)
• Dimensões (LxAxP): 47,6x122,4x21,7 mm
• Peso: 95 g (incluindo baterias)
• Duração da bateria em conversação: 17 h
• Duração da bateria em espera: 200 horas
• Tipo de bateria: Lítio, 1100 mAh
• Tempo de carregamento da bateria: 6 horas
• Temperatura de operação: Até 55 ºC
• Suporte para carregamento de mesa (alimentação 

110 - 220 VAC) com carregador USB (1 A)
• Conector para fone de ouvido de 3,5 mm
• Clip de cinto para auxiliar o usuário no transporte do 

aparelho
• Alcance da sinalização DECT com qualidade na 

operação
• Alcance interno¹: 50 m
• Alcance externo²: 300 m

¹ O alcance interno pode variar dependendo do local de 
instalação, tipo de barreiras do ambiente e equipamentos 
próximos ao aparelho. 
² O alcance externo é medido em uma área aberta, livre de 
barreiras e interferências eletromagnéticas.
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