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Więcej niż słowa

dla znakomitej jakości dźwięku
Ciesz się znakomitą jakością dźwięku podczas rozmów z rodziną i przyjaciółmi dzięki 
technologii XHD. Nie będziesz chciał skończyć tej rozmowy.

Niewiarygodna jakość dźwięku
• Dźwięk XHD
• Telefon głośnomówiący

Czysta wygoda
• 2-liniowy wyświetlacz z bursztynowym podświetleniem
• Czas rozmów: 12 godzin
• Książka telefoniczna na 100 wpisów

Oszczędność energii
• EcoMode: obniżona transmisja podczas komunikacji pomiędzy słuchawką a stacją bazową
• Niski pobór mocy w trybie gotowości: < 0,6 W



 EcoMode: obniżona transmisja

Funkcja EcoMode obniża pobór mocy podczas 
komunikacji pomiędzy słuchawką a stacją bazową.

Dźwięk XHD

Bez względu na to, gdzie jesteś, możesz rozmawiać 
przez telefon bez zakłóceń i szumów, z dużą 
głośnością i wyraźnym brzmieniem głosu. Wysokiej 
jakości głośnik, zaawansowana technologia i 
prawdziwa komora akustyczna zapewniają 
niezrównaną jakość dźwięku podczas każdej 
rozmowy telefonicznej.
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Obraz/wyświetlacz
• Podświetlenie
• Kolor podświetlenia: Bursztynowy
• Kolory wyświetlacza: Czarno-biały
• Ilość linii teksu: 1
• Typ wyświetlacza głównego: Z matrycą punktową

Dźwięk
• Funkcje poprawy dźwięku: Dźwięk XHD
• Dzwonki słuchawki: Polifoniczne

Udogodnienia
• Budzenie: Budzik
• Przyciski stacji bazowej
• Wskaźnik ładowania akumulatora
• Zarządzanie połączeniami: Połączenia oczekujące, 

Identyfikacja numeru
• Łatwa obsługa: Tryb głośnomówiący
• Współ. z wieloma stacjami bazowymi: 1
• Współpraca z wieloma słuchawkami: Do 5
• Wskaźnik siły sygnału
• Podświetlana klawiatura
• Telefon głośnomówiący

Funkcje sieciowe
• Antena: Wbudowany w stację bazową

• Kompatybilna: GAP
• Wybieranie numeru: Tonowe, Impulsowe

Wymagania operatora
• Nazwa i identyfikacja dzwoniącego

Pojemność pamięci
• Pozycje rejestru połączeń: 20 pozycji
• Książka telefoniczna: 100 pozycji
• Pojemność listy oddzwaniania: 5

Wymiary
• Wymiary stacji bazowej: 79,5 x 102,0 x 108,4 (W x 

G x S)
• Wymiary słuchawki: 164,5 x 27,5 x 46,1 (W x G x 

S)

Zasilanie
• Pojemność baterii/akumulatora: 550 mAh
• Rodzaj baterii/akumulatora: AAA
• Rodzaj zasilania: Możliwość powtórnego ładowania
• Zasilanie sieciowe: AC 100–240 V~50/60 Hz
• Liczba baterii lub akumulatorów: 2
• Czas gotowości: 150
• Czas rozmowy: 12
•
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