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En iyi
• Ahiz
• Ger

Kullan
• Ahiz
• Gös
• Tele
a servet ödemeden, kolay ve rahat konuşmanın zevkini tadın.

 ses kalitesinin tadını çıkartın
eyi tutmanıza gerek kalmadan telefonda konuşun
çek enstrümantal seslere yakın zil sesleri

ımı kolay teknolojiden yararlanın
enizin çalmasını sağlayarak yerini saptayın
terge, arayanın adını ve numarasını gösterir
fon defterindeki bir numaraya bir ad verin
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Görüntü/Ekran
• Diagonal ekran boyutu - tele: 4,0 cm
• Efektif izleme alanı: 34 x 20,5 mm
• Metin satır sayısı: 1

Ses
• Baz ünitesi zilleri: Enstrümantal
• Ahize zilleri: Enstrümantal
• Ses seviyesi kontrolü: dijital

kolaylıklar
• Otomatik menzil dışında uyarısı
• Baz Ünitesi tuşları: Çağrı tuşu
• Pil dolu gösterimi
• Pil zayıf gösterimi
• Arama Yönetimi: Arama Süresi, Bekleyen Arama, 

Arayan Numarayı Gösterme, Konferans 
Görüşmesi, Açık Arama Aktarma

• Düşmeye dayanıklı: 120 cm
• Kullanım kolaylığı: Ahizesiz görüşme modu
• Fonksiyon: Konferans görüşmesi, Zincirleme 

çevirme, El cihazından diğerini arama
• Ahize Tuşları: Hat, İptal / Tekrar arama, Çevirme 

tuşları, Hoparlör, Arayan / aranan no kaydı, 
Telefon Defteri

• Sabit Simgeler: Pil seviyesi, Kapsama alanında / 
Kapsama dışında, Hat / Dahili arama, Hoparlör

• Metin satır sayısı: 1
• Birden çok baz ünitesi olanağı: 1
• Birden çok ahize olanağı: 4
• Ses seviyesi kontrolü

Aksesuarlar
• AC/DC Adaptörü
• Piller: Ni-MH pil paketi
• Kullanım Kılavuzu

İlgili Ürünler
• Paket içeriği: Ahize, Tabanlık, NiMh pil paketi, 

Telekom Hat Kablosu, Güç adaptörü, Kullanım 
Kılavuzu, Garanti belgesi, Çıkartma

Çevre Dostu Teknik Özellikler
• Kimyasal bileşikler: Nikel-Metal Hidrit
• Ekolojik Tasarım
• Halojensiz muhafaza

• Kurşunsuz lehimli ürün
• Ambalaj malzemesi: Karton
• Ambalaj türü: Hediye kutusu

Boyutlar
• Temel boyutlar: 130x85mm
• Baz ünitesi ağırlığı: 175g
• Form Faktörü: Baz ünitesinde durur
• Ahize rengi: gümüş
• Ahize boyutları: 149mm
• Ahize ağırlığı: 100g
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

177 x 112 x 182 mm
• Ortamın Nem Oranı (çalıştırma): 40°C'de %95'e 

kadar
• Ortamın Nem Oranı (saklama): 40°C'de %95'e 

kadar
• Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 40°C
• Sıcaklık aralığı (saklama): -25°C - 70°C
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 0,955 kg

Güç
• Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
• Pil Tipi: NiMH
• Şarj süresi: 24 saat sa
• Pil Türü: Şarj edilebilir
• Güç kaynağı: 220-240V
• Radyo RF gücü: <250mW
• Bekleme süresi: 250 saate kadar
• Konuşma süresi: 18 saate kadar

Ağ Özellikleri
• Anten: Hızlı Anten Seçim Teknolojisi, Baz 

ünitesine entegre, Ahizeye entegre
• Uyumlu: GAP
• Arama: Ton, darbe

Operatör Koşulları
• Arayan numarayı ve adı gösterme
• Bekleyen aramadaki numarayı gösterme
• Operatör servis numaraları

Hafıza Kapasitesi
• Aranan / arayan no kaydı: 10
• Telefon Defteri: 20 girişlik 2 telefon rehberi
•

Kablosuz telefon
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