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bezprzewodowego

CD6551B
Dźwięk XHD

perfekcyjna czystość dźwięku
Doskonała wyrazistość głosu i jasny, kolorowy wyświetlacz serii CD6 to połączenie 
wyjątkowej jakości dźwięku i doskonałego koloru, które nadaje rozmowom całkiem nową 
jakość.

Wyjątkowa jakość dźwięku
• Dźwięk XHD
• Ulepszony telefon głośnomówiący zapewnia naturalne rozmowy bez korzystania ze słuchawki

Nie ominie Cię żadna rozmowa
• Cyfrowa automatyczna sekretarka
• 30-minutowy czas nagrywania
• Licznik wiadomości na stacji bazowej

Czysta wygoda
• Jasny, kolorowy wyświetlacz
• Kolorowe menu z ikonami
• Książka telefoniczna na 200 wpisów
 



 Dźwięk XHD

Połączenia wysokiej jakości, oferujące dźwięk o 
niespotykanej dotąd wyrazistości. Dzięki 
doskonałemu głośnikowi, zaawansowanej technologii 
oraz prawdziwej komorze akustycznej spektrum 
dźwięku jest o wiele szersze niż to, które można 
uzyskać w zwykłym telefonie.

Ulepszony telefon głośnomówiący
Połączenie doskonałego głośnika, zaawansowanej 
obróbki sygnału, prawdziwej komory akustycznej i 
pełnej łączności bez użycia rąk zapewnia najbardziej 
naturalne odtworzenie rozmowy. Obie strony mogą 
mówić i słuchać jednocześnie, tak jak w przypadku 
zwykłej rozmowy.
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Obraz/wyświetlacz
• Podświetlenie
• Kolor podświetlenia: Biały
• Rozdzielczość głównego wyświetlacza: 98 x 

67 piksele
• Technologia wyświetlacza: CSTN
• Typ wyświetlacza głównego: Pełny graficzny

Dźwięk
• Dzwonki słuchawki: Polifoniczne
• Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie 

głośności

Udogodnienia
• Budzenie: Budzik
• Przyciski stacji bazowej: Przyciski automatycznej 

sekretarki, Przycisk przywołania
• Wskaźnik ładowania akumulatora
• Zarządzanie połączeniami: Połączenia oczekujące, 

Identyfikacja numeru, Wyciszenie mikrofonu
• Łatwa obsługa: Pełna łączność bez użycia rąk, 

Graficzny interfejs użytkownika, Blokada 
klawiatury, Sterowanie menu

• Funkcja: Easy Call
• Współ. z wieloma stacjami bazowymi: 1
• Współpraca z wieloma słuchawkami: Do 5 

słuchawek
• Personalizacja/dostosowywanie: Tapeta
• Wskaźnik siły sygnału
• Grupa VIP z osobną melodią: Tak, dla każdej 

pozycji w książce telefonicznej
• Podświetlana klawiatura: Tak (bursztynowy)
• Telefon głośnomówiący

Funkcje sieciowe
• Antena: Wbudowany w stację bazową, 

Wbudowana w słuchawkę
• Kompatybilna: GAP
• Wybieranie numeru: Tonowe, impulsowy
• Przesyłanie wiadomości: SMS (krótkie wiadomości 

tekstowe)

wymagania operatora
• Nazwa i identyfikacja dzwoniącego
• identyfikacja rozmówcy w trakcie oczekiwania

Automatyczna sekretarka
• Automatyczna sekretarka typu Plug&Play
• Maksymalny czas nagrywania: Do 30 min
• Licznik wiadomości na stacji bazowej

Pojemność pamięci
• Pamięć wiadomości SMS: 50
• Pozycje rejestru połączeń: 50
• Książka telefoniczna: 200 wpisów i numerów
• Liczba skrzynek SMS: 1
• Pojemność listy oddzwaniania: 10

Wymiary
• Wymiary stacji bazowej: 134,5 x 113 x 82,5 mm
• Wymiary słuchawki: 163 x 46,5 x 27 mm

Zasilanie
• Pojemność baterii/akumulatora: 550 mAh
• Rodzaj baterii/akumulatora: AAA NiMH
• Rodzaj zasilania: Możliwość powtórnego ładowania
• Zasilanie sieciowe: 220-240 V AC, 50 Hz
• Liczba baterii lub akumulatorów: 2 na słuchawkę
• Czas gotowości: Do 150 godz.
• Czas rozmowy: Do 12 godz.
•
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