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Vorbiţi mai bine, mai mult, mai departe

Sunet digital clar
Efectuarea unui apel telefonic nu a fost niciodată mai relaxată decât cu modelele din seria 
CD1. Calitatea excelentă a sunetului şi manevrarea fără efort se combină pentru a face 
din acest telefon partenerul ideal pentru a ţine legătura cu oamenii.

Apeluri clare în întreaga casă
• Semnalul poate fi recepţionat fără probleme până la o distanţă de 300 m .
• Aproape fără interferenţe

Nu pierdeţi nici un apel
• Durată de înregistrare de 15 minute
• Robot telefonic digital

Ergonomie fără efort
• Senzaţie de ergonomie
• Utilizare relaxată
 



 Senzaţie de ergonomie
Forma telefonului este concepută pentru a se potrivi 
perfect în mâna dvs.

Aproape fără interferenţe
Graţie unei tehnologii digitale avansate, apelurile nu 
sunt deranjate de interferenţele de la alte dispozitive.
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Imagine/Ecran
• Iluminare din spate: nu
• Culori afișare: Alb și negru
• Rezoluţie ecran principal: n.a. pixel
• Tehnologie ecran principal: TN
• Tip afișaj principal: Numeric

Sunet
• Sonerii receptor: Instrumental
• Controlul volumului: Reglarea volumului

Comoditate
• Alarme: Nu
• Taste staţie de bază: Taste robot telefonic, Buton 

localizare sonoră
• Indicator încărcare baterie
• Gestionare apeluri: Apel în așteptare, ID apelant, 

Conferinţă audio, Transfer apel explicit, Microfon 
silenţios

• Ușor de utilizat: Blocare tastatură
• Baze multiple: 1
• Receptoare multiple: Până la 4 receptoare
• Indicator putere semnal

Caracteristici reţea
• Antenă: Integrat în staţia de bază, Integrată în 

receptor
• Apelare: Ton, Puls

Robot telefonic
• Robot telefonic Plug & Play
• Capacitate de înregistrare: Până la 15 min.

Capacitate memorie
• Înregistrări în registrul de apeluri: 10
• Agendă telefonică: 20 de numere

Dimensiuni
• Dimensiuni bază: 116 x 110 x 81 mm
• Dimensiuni receptor: 48 x 24 x 160 mm

Alimentare
• Capacitate baterie: 550 mAh
• Tip baterie: AAA NiMH
• Tip baterie: Reîncărcabil
• Sursă de alimentare principală: CA 220 - 240 V - 50 

Hz
• Număr de baterii: 2 per telefon
• Durată standby: Până la 120 ore
• Timp de convorbire: Până la 12 ore
•
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