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Connectivity
• Draadloze verbindingen: Draadloze LAN 

(802.11b/g)

Antwoordapparaat
• Plug & Play-antwoordapparaat
• Capaciteit opnametijd: 30 min
• Antwoordapparaat, toegang op afstand

Beeld/Display
• Achtergrondverlichting
• Achtergrondkleur: Oranje

Convenience
• Certificering: WiFi
• Carrousel-pictogrammen: Telefoonboek, 

Antwoordapparaat, SMS, Handset, Berichten, 
Intercom, Gesprekken-log, Netwerk, Extra, 
Basisstation
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