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Εικόνα/Οθόνη
• Χρώµατα οθόνης: Άσπρο & Μαύρο
• Τεχνολογία οθόνης: Οθόνη υγρών κρυστάλλων
• Ανάλυση κύριας οθόνης: δ.δ. pixel
• Οπίσθιος φωτισµός: ναι
• Χρώµα οπίσθιου φωτισµού: Πορτοκαλί

Ήχος
• Κουδουνίσµατα χειροσυσκευής: Ορχηστρική 

µουσική, Πολυφωνικοί
• Έλεγχος έντασης: Έλεγχος έντασης επάνω/κάτω

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

Αναγνώριση καλούντος, Κλήση συνδιάσκεψης, 
Μεταφορά κλήσης, Σίγαση µικροφώνου

• Ευκολία στη χρήση: Κατάσταση ανοικτής 
συνοµιλίας, Κλείδωµα πληκτρολογίου, Έλεγχος 
µενού

• ∆υνατότητα πολλών βάσεων: 1
• ∆υνατότητα πολλών ακουστικών: 4
• Ένδειξη ισχύος σήµατος: ναι

Χωρητικότητα µνήµης
• Κοινόχρ. τηλεφ. κατάλ. ονοµ./αριθµ.: 30 ονόµατα 

και αριθµοί
• Καταχωρήσεις µητρώου κλήσεων: 25

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις συσκευής χειρός: 137 x 48 x 28 χιλ.

Τάση
• Τύπος µπαταριών: AAA
• Τύπος µπαταρίας: NiMH
• Είδος µπαταρίας: Επαναφορτιζόµενη
• Τροφοδοσία ρεύµατος: AC 220-240V - 50Hz
• Αριθµός µπαταριών: 2
• Χρόνος αναµονής: 120 ώρες
• Χρόνος οµιλίας: 10 ώρες

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

στη χειροσυσκευής
• Συµβατό: GAP
•
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