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Mai mult decât cuvinte

pentru calitate incredibilă a sunetului
Bucuraţi-vă de incredibila calitate a sunetului cu tehnologia de sunet XHD în timp ce 
vorbiţi cu familia şi cu prietenii. Nu prea o să mai doriţi să puneţi capăt convorbirii.

Experimentaţi incredibila calitate a sunetului
• Sunet XHD
• Difuzorul receptor vă permite să vorbiţi având mâinile libere

Beneficiaţi de confort pur
• Afișaj iluminat portocaliu pe 2 rânduri
• Durată convorbire 12 ore
• Agendă de telefon cu 100 de nume

Economisiţi energie
• EcoMode: consum redus de energie între receptor și bază
• Consum redus în modul standby: < 0,6 W



 EcoMode: consum redus

Deoarece staţia de bază recunoaște când receptorul 
este andocat în bază, un sistem inteligent încorporat 
asigură verificarea și optimizarea permanentă a 
energiei transmise în conformitate cu distanţa dintre 
receptor și unitatea de bază. Acest lucru face ca 
energia emisă să se reducă automat cu până la 93% 
atunci când receptorul este în apropierea bazei. 
Când este utilizat în modul ECO, veţi beneficia și de 
o reducere manuală cu 60% a energiei emise.

Sunet XHD

Indiferent unde vă aflaţi, puteţi avea o conversaţie 
telefonică fără zgomote, cu o intensitate și o puritate 
a sunetului vocii incredibile. Datorită unui difuzor de 
înaltă calitate, tehnologiei sofisticate și a camerei 
acustice reale, vă puteţi bucura de calitatea 
incredibilă a sunetului din fiecare conversaţie 
telefonică.
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Imagine/Ecran
• Iluminare din spate
• Culoare iluminare din spate: Chihlimbar
• Culori afișaj: Alb și negru
• Linii de text: 1
• Tip afișaj principal: Matrice cu puncte

Sunet
• Caracteristici superioare sunet: Sunet XHD
• Sonerii receptor: Polifonic

Confort
• Alarme: Ceas cu alarmă
• Taste staţie de bază
• Indicator încărcare baterie
• Gestionare apeluri: Apel în așteptare, ID apelant
• Ușurinţă în utilizare: Mod mâini libere
• Baze multiple: 1
• Receptoare multiple: Până la 5
• Indicator putere semnal
• Tastatură cu fundal iluminat
• Difuzor - vorbiţi având mâinile libere

Caracteristici reţea
• Antenă: Integrat în staţia de bază

• Compatibil: GAP
• Apelare: Ton, Puls

Cerinţe operator
• Nume și ID apelant

Capacitate memorie
• Înregistrări în registrul de apeluri: 20 intrări
• Agendă telefonică: 100 intrări
• Capacitate listă reapelare: 5

Dimensiuni
• Dimensiuni bază: 79,5 x 102,0 x 108,4 (Î x A x l)
• Dimensiuni receptor: 164,5 x 27,5 x 46,1 (Î x A x l)

Alimentare
• Capacitate baterie: 550 mAh
• Tip baterie: AAA
• Tip baterie: Reîncărcabilă
• Sursă de alimentare reţea: 100-240 V CA~50/60 

Hz
• Număr de baterii: 2
• Durată standby: 150
• Timp de convorbire: 12
•
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