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Ασύρματο τηλέφωνο
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Λαμπερό περλέ

CD2701S
Τα λόγια είναι περιττά

για εκπληκτική ποιότητα ήχου
Απολαύστε απίθανη ποιότητα ήχου με την τεχνολογία ήχου XHD ενώ μιλάτε με την 
οικογένεια και τους φίλους σας. Δεν θα θέλετε να κλείσετε το τηλέφωνο.

Απολαύστε εκπληκτική ποιότητα ήχου
• Ήχος XHD
• Συσκευή χειρός ανοιχτής συνομιλίας - Μιλήστε handsfree

Επωφεληθείτε από τη μοναδική της άνεση
• Οθόνη 2 γραμμών με πορτοκαλί οπίσθιο φωτισμό
• 12 ώρες χρόνος ομιλίας
• Ευρετήριο 100 ονομάτων

Εξοικονόμηση ενέργειας
• Λειτουργία EcoMode: μειωμένη εκπομπή ανάμεσα σε βάση και συσκευή χειρός
• Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής: < 0,6 W



 Λειτουργία EcoMode: μειωμένη 
εκπομπή

Επειδή η μονάδα βάσης αναγνωρίζει πότε η 
συσκευή είναι συνδεδεμένη στη βάση, ένα έξυπνο 
ενσωματωμένο σύστημα εξασφαλίζει ότι η 
εκπεμπόμενη ισχύς ελέγχεται και βελτιστοποιείται 
συνεχώς ανάλογα με την απόσταση μεταξύ της 
συσκευής και της μονάδας βάσης. Αυτό σημαίνει 
ότι η εκπομπή ισχύος μειώνεται αυτόματα έως και 
κατά 93% όταν η συσκευή βρίσκεται κοντά στη 
βάση. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε 
λειτουργία Eco, απολαμβάνετε επίσης μη 
αυτόματη μείωση της εκπεμπόμενης ισχύος κατά 
60%.

Ήχος XHD

Όπου κι αν βρίσκεστε, μπορείτε να μιλάτε στο 
τηλέφωνο χωρίς θόρυβο, με εκπληκτικό επίπεδο 
έντασης και καθαρότητα ήχου της φωνής. Χάρη 
στο ηχείο υψηλής ποιότητας, την εξελιγμένη 
τεχνολογία και τη μεγάλη ακουστική κοιλότητα, 
μπορείτε να απολαύσετε απίστευτη ποιότητα 
ήχου σε κάθε τηλεφωνική συνομιλία.
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Εικόνα/Οθόνη
• Οπίσθιος φωτισμός
• Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Πορτοκαλί
• Χρώματα οθόνης: Άσπρο & Μαύρο
• Γραμμές κειμένου: 1
• Τύπος κύριας οθόνης: Dot matrix

Ήχος
• Ενίσχυση ήχου: Ήχος XHD
• Κουδουνίσματα συσκευής χειρός: Πολυφωνικοί

Ευκολία
• Ξυπνητήρια: Ξυπνητήρι
• Πλήκτρα βάσης
• Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
• Διαχείριση κλήσεων: Αναμονή κλήσης, 
Αναγνώριση καλούντος

• Ευκολία στη χρήση: Λειτουργία ανοικτής 
συνομιλίας

• Δυνατότητα πολλών βάσεων: 1
• Δυνατότητα σύνδεσης πολλών ακουστικών: 
Έως και 5

• Ένδειξη ισχύος σήματος
• Πληκτρολόγιο με οπίσθιο φωτισμό
• Ανοικτή συνομιλία-Μιλήστε handsfree

Χαρακτηριστικά δικτύου
• Κεραία: Ενσωματωμένη στη βάση

• Συμβατό: GAP
• Κλήση: Ήχος, Παλμική

Προδιαγραφές τηλεφωνικού κέντρου
• Όνομα και ταυτότητα καλούντος

Χωρητικότητα μνήμης
• Καταχωρήσεις μητρώου κλήσεων: 20 
καταχωρίσεις

• Ευρετήριο: 100 καταχωρίσεις
• Χωρητικότητα λίστας επανάκλησης: 5

Διαστάσεις
• Διαστάσεις βάσης: 79,5 x 102,0 x 108,4 (Υ x Β x 
Π)

• Διαστάσεις συσκευής χειρός: 164,5 x 27,5 x 46,1 
χιλ (Υ x Β x Π)

Ρεύμα
• Χωρητικότητα μπαταρίας: 550 mAh
• Τύπος μπαταριών: AAA
• Είδος μπαταρίας: Επαναφορτιζόμενη
• Τροφοδοσία ρεύματος: AC 100-240 V~50/60 Hz
• Αριθμός μπαταριών: 2
• Χρόνος αναμονής: 150
• Χρόνος ομιλίας: 12
•
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