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Trådløs telefonsvarer

CD1354S
Tal bedre, længere og mere

CD1-serien er den perfekte telefon, til at ringe til dem der betyder noget for dig. Tydelige 
samtaler, lang rækkevidde og lang batterilevetid giver en hel ny netydning til det at holde 
kontakten.

Multipakke giver ultimativ komfort.
• Komplet telefonpakke med base og 4 håndsæt
• Med gratis intercom får du gratis interne opkald mellem håndsæt.

Gå aldrig glip af et opkald
• Digital telefonsvarer
• 10 minutters optagetid

Klare samtaler i hele huset
• Stort set interferensfri
• Telefonhøjttaler - Tal uden at holde
• Rækkevidden på op til 300 m sikrer en god modtagelse
 



 Plug and Play-pakke – 4 håndsæt
En praktisk Plug and Play-telefonpakke med base og 
4 håndsæt.

Gratis intercom
Der er ingen grund til at stoppe med det, du er i gang 
med, for at gå hen og give håndsættet til din søn, når 
hans venner ringer: Du kan nemt og gratis ringe til 
håndsættet på hans værelse og omstille opkaldet.

Digital telefonsvarer
Med den digitale telefonsvarer vil du aldrig gå glip af 
et opkald eller en meddelelse.

10 minutters optagetid
10 minutters optagetid

Stort set interferensfri
Takket være en avanceret digital teknologi er opkald 
fri for interferens fra andre enheder.

Telefonhøjttaler - Tal uden at holde
Håndfri brug med den indbyggede højttaler der 
forstærker den talendes stemme, så du kan tale og 
lytte uden at holde røret til øret. Det er specielt 
nyttigt, hvis I er flere tilstede, eller du vil tage noter.

Rækkevidde på op til 300 m
Du kan bevæge frit omkring i huset med en maks. 
rækkevidde på 50 meter indendørs og op til 300 
meter udendørs (under optimale forhold).
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Billede/display
• Baggrundsbelysning: nej
• Skærmfarver: Sort og hvid
• Tekstlinjer: 1
• Hovedskærmopløsning: i/t pixel
• Hovedskærmteknologi: CSTN
• Hovedskærm: Alfanumerisk

Lyd
• Håndsæt ringetoner: Instrumental, Polyfonisk
• Lydstyrkeregulering: Lydstyrke op/ned

Komfort
• Alarmer: Vækkeur
• Basestation taster: Personsøgningstast
• Indikator for batteriopladning
• Opkaldsstyring: Banke på, Vis nummer, 

Konferenceopkald, Viderestilling, Mikrofon-
afbryder

• Brugervenlighed: Håndfri funktion, Tastaturlås, 
Menubetjening

• Multi-base: 1
• Mulighed for flere håndsæt: Op til 5 håndsæt
• Angivelse af signalstyrke

Mål
• Størrelse på base: 118 x 115 x 58 mm
• Mål (håndsæt): 154 x 50 x 29 mm

Strøm
• Batterikapacitet: 550 mAh
• Batteritype: AAA
• Batteritype: NiMH
• Batteritype: Genopladelig
• Strømstik: AC 220 - 240V – 50 Hz
• Batterier: 2 mW
• Standby-tid: Op til 150 timer
• Taletid: Op til 12 timer

Netværksfunktioner
• Antenne: Integreret på base, Integreret på håndsæt
• Kompatibel: GAP
• Opkald: Tone, puls, Pulse

Operatørkrav
• Navn og vis-nummer
• Vis nummer ved ventende opkald

Telefonsvarer
• Plug and Play-telefonsvarer
• Max. optagetid: 10 min.

Hukommelseskapacitet
• Poster i opkaldslog: 20
• Telefonbog: 30 navne og numre
•
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