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Vorbiţi tare şi clar

Partajaţi-vă apelurile
Difuzorul excelent aduce seria CD2 în centrul vieţii familiei. Mulţumită amplificării nivelului 
sunetului, conversaţiile pot fi partajate cu adevărat cu toţi cei din jur.

Confort pur
• Agendă de telefon cu 100 de nume
• Ecran iluminat intens

Ergonomie fără efort
• Senzaţie de ergonomie
• Utilizare relaxată

Handsfree incomparabil
• Sunet digital clar
• Amplificare a nivelului sunetului
• Speaker - Vorbiţi având mâinile libere
 



 Sunet digital clar
Sunetul digital oferă un interval dinamic mai bun și 
mai multă claritate.

Speaker - Vorbiţi având mâinile libere
Modul Handsfree (Mâini libere) utilizează un difuzor 
încorporat pentru a amplifica vocea apelantului, 
permiţându-vă să purtaţi convorbirea fără a ţine 
telefonul la ureche. Această caracteristică este utilă 
în special când telefonul este utilizat de mai multe 
persoane sau când luaţi note în timpul apelului.
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Imagine/Ecran
• Iluminare din spate
• Culoare iluminare din spate: Chihlimbar
• Culori afișare: Alb și negru
• Linii de text: 1
• Tehnologie ecran principal: STN
• Tip afișaj principal: Alfanumeric

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

Comoditate
• Alarme: Ceas cu alarmă
• Taste staţie de bază: Buton localizare sonoră
• Indicator încărcare baterie
• Gestionare apeluri: Apel în așteptare, ID apelant, 

Microfon silenţios
• Ușor de utilizat: Blocare tastatură, Control meniu
• Baze multiple: 1
• Receptoare multiple: Până la 6 receptoare
• Indicator putere semnal
• Tastatură cu fundal iluminat: Nu
• Difuzor - convorbire handsfree

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

receptor
• Compatibil: GAP
• Apelare: Ton, Puls

Cerinţe operator
• Nume și ID apelant
• ID apelant pentru apel în așteptare

Capacitate memorie
• Înregistrări în registrul de apeluri: 20
• Agendă telefonică: 100 de nume și numere

Dimensiuni
• Dimensiuni bază: 114 x 110 x 81 mm
• Dimensiuni receptor: 46 x 26 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: 150 ore
• Timp de convorbire: Până la 12 ore
•
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