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CD6401B
Βελτιωμένη φωνή, καθαρό 

χρώμα
Με καθαρή φωνή και φωτεινή, έγχρωμη οθόνη, η σειρά CD6 συνδυάζει βέλτιστη 
φωνή και εξαιρετικό χρώμα. Μια βελτιωμένη εμπειρία επικοινωνίας που θα 
ενθουσιάσει τους χρήστες.

Για φυσική και καθαρή φωνή
• Ήχος υψηλής ευκρίνειας
• Ανοιχτή συνομιλία - Μιλήστε handsfree

Απόλυτη πρακτικότητα
• Ευρετήριο 200 ονομάτων
• Αναγνωρίστε τους φίλους σας από τον ήχο κλήσης

Χρώματα που ζωντανεύουν το τηλέφωνό σας
• Φωτεινή, έγχρωμη οθόνη
• Έγχρωμο μενού με εικονίδια
 



 Ήχος υψηλής ευκρίνειας
Απολαύστε συνομιλία υψηλής ποιότητας, με το 
καλύτερο επίπεδο ευκρίνειας που έχετε ακούσει 
ποτέ. Το υψηλής ποιότητας ηχείο και η μεγάλη 
ακουστική κοιλότητα διευρύνουν το ηχητικό 
φάσμα πολύ περισσότερο από το συνηθισμένο 
τηλέφωνο.

Ανοιχτή συνομιλία - Μιλήστε handsfree
Η λειτουργία Handsfree χρησιμοποιεί ένα 
ενσωματωμένο μεγάφωνο που ενισχύει τη φωνή 
του καλούντα, επιτρέποντάς σας να μιλάτε και να 
ακούτε χωρίς να κρατάτε το ακουστικό. Αυτό είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμο εάν θέλετε να ακούν και άλλοι 
μια συνομιλία ή αν θέλετε να κρατάτε σημειώσεις.
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Εικόνα/Οθόνη
• Οπίσθιος φωτισμός: ναι
• Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Λευκή
• Ανάλυση κύριας οθόνης: 98x67 pixel
• Τεχνολογία κύριας οθόνης: CSTN

Ήχος
• Κουδουνίσματα συσκευής χειρός: Πολυφωνικοί
• Έλεγχος έντασης: Πλήκτρα ελέγ. αύξησης/
μείωσης έντασης

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

• Ευκολία στη χρήση: Περιβάλλον εργασίας 
χρήστη με γραφικά, Κλείδωμα πληκτρολογίου, 
Έλεγχος μενού

• Λειτουργία: Λειτουργία φύλαξης παιδιού, Baby 
Call (άμεση κλήση)

• Δυνατότητα πολλών βάσεων: 4
• Δυνατότητα σύνδεσης πολλών ακουστικών: 
Μέχρι και 5 συσκευές χειρός

• Προσαρμογή σε προσωπικές προτιμήσεις: 
Wallpaper

• Ένδειξη ισχύος σήματος: ναι
• Ομάδα VIP με ξεχωριστή μελωδία: Ναι (3 
ομάδες)

• Πληκτρολόγιο με οπίσθιο φωτισμό: Ναι 
(Πορτοκαλί)

• Ανοικτή συνομιλία-Μιλήστε handsfree

Χαρακτηριστικά δικτύου
• Κεραία: Ενσωματωμένη στη βάση, 
Ενσωματωμένη στη συσκευή χειρός

• Συμβατό: GAP
• Κλήση: Ήχος, Παλμική

Προδιαγραφές τηλεφωνικού κέντρου
• Όνομα και ταυτότητα καλούντος
• Αναγνώριση καλούντος σε αναμονή κλήσης

Χωρητικότητα μνήμης
• Καταχωρήσεις μητρώου κλήσεων: 50
• Ευρετήριο: 200

Διαστάσεις
• Διαστάσεις βάσης: 114 x 107 x 80 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευής χειρός: 46 x 26 x 160 χιλ.

Ρεύμα
• Χωρητικότητα μπαταρίας: 750 mAh
• Τύπος μπαταριών: AAA NiMH
• Είδος μπαταρίας: Επαναφορτιζόμενη
• Τροφοδοσία ρεύματος: AC 220-240V - 50Hz
• Αριθμός μπαταριών: 2 ανά συσκευή χειρός
• Χρόνος αναμονής: 150 ώρες
• Χρόνος ομιλίας: Μέχρι και 12 ώρες
•

Προδιαγραφές
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