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Viac než slová

XHD pre neuveriteľnú kvalitu zvuku
Počas telefonovania s rodinou a priateľmi si vďaka zvukovej technológii XHD vychutnáte 
neuveriteľnú kvalitu zvuku. Budete chcieť telefonovať donekonečna.

Zažite neuveriteľnú kvalitu zvuku
• Zvuk XHD
• Slúchadlo s hlasitým odposluchom - hovorte bez použitia rúk

Využívajte maximálne praktické funkcie
• 2-riadkový displej s podsvietením v jantárovej farbe
• Telefónny zoznam na 100 mien
• 12 hodín času hovoru

Úspora energie
• Režim EcoMode: znížená spotreba energia medzi slúchadlom a základňou
• Nízka spotreba energie v pohotovostnom režime: < 0,6 W



 Režim EcoMode: znížená spotreba 
energie

Funkcia EcoMode znižuje spotrebu energie medzi 
slúchadlom a základňou.

Zvuk XHD

Bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzate, môžete 
uskutočniť telefonický rozhovor bez šumu, 
s neuveriteľnou hlasnosťou a čistotou zvuku. Vďaka 
vysokokvalitnému reproduktoru, dômyselnej 
technológii a skutočnej akustickej komore si môžete 
vychutnať neuveriteľnú kvalitu zvuku pri každom 
telefonickom rozhovore.
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Obraz/Displej
• Podsvietenie
• Farba podsvietenia: Jantárová
• Farby displeja: Čiernobiele
• Riadky textu: 1
• Typ hlavného displeja: Bodová matica

Zvuk
• Zlepšenie kvality zvuku: Zvuk XHD
• Tóny zvonenia mikrotelefónu: Polyfonické

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: Hodiny s budíkom
• Tlačidlá základne
• Indikácia nabíjania batérie
• Správa hovorov: Čakajúci hovor, Identifikácia 

volajúceho
• Jednoduché používanie: Režim voľných rúk
• Schopnosť použiť viacero základní: 1
• Viaceré slúchadlá: Až 4
• Indikátor sily signálu
• Podsvietená klávesnica
• Hlas. odposluch - hovorte bez použ. rúk

Vlastnosti siete
• Anténa: Integrovaná na základni
• Kompatibilný: GAP
• Voľba: Tón, Pulzná

Prevádzkové požiadavky
• Meno a identifikácia volajúceho

Kapacita pamäte
• Záznamy hovorov: 20 záznamov
• Telefónny zoznam: 50 záznamov
• Kapacita zozn. opät. vyt.: 5

Rozmery
• Rozmery základne: 79,5 x 102,0 x 108,4 (V x H x Š)
• Rozmery slúchadla: 164,5 x 27,5 x 46,1 (V x H x Š)

Príkon
• Kapacita batérií: 550 mAh
• Typ batérie: AAA
• Druh batérie: Nabíjateľná
• Napájanie zo siete: AC 100 – 240 V~50/60 Hz
• Počet batérií: 2
• Pohotovostný čas: 150
• Čas hovoru: 12
•

Technické údaje
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