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Απλά ακατα

Επωφ
• Εµφ
• Εντο
• Στην

Απολα
• Ποιό
• Ring
T1 είναι ειδικά σχεδιασµένη για χρήστες που αναζητούν την απλότητα. Ένα 

οµψό και αξιόπιστο τηλέφωνο γνωστής µάρκας σε εξαιρετικά προσιτή τιµή. 

µάχητο!

εληθείτε από τεχνολογία εύκολη στη χρήση
άνιση αριθµών τηλεφώνου
πίστε τη συσκευή σας ρυθµίζοντάς την να κουδουνίζει σε κάθε ειδοποίηση
 οθόνη εµφανίζονται οι πληροφορίες του καλούντος

ύστε ήχο στην καλύτερη ποιότητα
τητα ήχου Crystal Clear

tone που ακούγονται σχεδόν σαν αληθινά όργανα
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Εικόνα/Οθόνη
• Χρώµατα οθόνης: Άσπρο & Μαύρο
• Τεχνολογία οθόνης: Οθόνη υγρών κρυστάλλων
• Ανάλυση κύριας οθόνης: δ.δ. pixel
• Οπίσθιος φωτισµός: όχι

Ήχος
• Κουδουνίσµατα συσκευής: Ορχηστική µουσική

Ευκολία
• Ξυπνητήρια: Όχι
• Πλήκτρα βάσης: Πλήκτρο ειδοποίησης
• Ένδειξη φόρτισης µπαταρίας
• ∆ιαχείριση κλήσεων: Κλήση συνδιάσκεψης, 

Μεταφορά κλήσης, Σίγαση µικροφώνου
• Ευκολία στη χρήση: Κλείδωµα πληκτρολογίου
• ∆υνατότητα πολλών βάσεων: 1
• ∆υνατότητα σύνδεσης πολλών ακουστικών: 4
• Ένδειξη ισχύος σήµατος: ναι

Χωρητικότητα µνήµης
• Κοινόχρ. τηλεφ. κατάλ. ονοµ./αριθµ.: 10 αριθµοί
• Καταχωρήσεις αρχείου καταγραφής κλήσεων: 10

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις συσκευής χειρός: 149 x 50 x 32 χιλ.

Ρεύµα
• Τύπος µπαταριών: AAA
• Τύπος µπαταρίας: NiMH
• Είδος µπαταρίας: Επαναφορτιζόµενη
• Τροφοδοσία ρεύµατος: AC 220-240V - 50Hz
• Αριθµός µπαταριών: 2
• Χρόνος αναµονής: 100 ώρες
• Χρόνος οµιλίας: 10 ώρες

Χαρακτηριστικά δικτύου
• Κλήση: Ήχος, Παλµική
• Κεραία: Ενσωµατωµένη στη βάση, Ενσωµατωµένη 

στη συσκευή
•

Ασύρµατο τηλέφωνο
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