
egye az üzenetet
V
Küldjön és fo

további előn

csengőhango

Gyors
• Nag
• Lépj

A legj
• Besz
• Polif

Nagy 
• Meg
• LCD
• Az e
gadjon SMS üzenetet vezetékes telefonján! Ez a könnyen használható telefon 

yöket is kínál, mint például a kihangosítható kézibeszélő és a többszólamú 

k. Fantasztikus formája vonzza a tekintetet.

 és könnyű SMS
y kijelző a könnyebb kezelhetőség érdekében
en kapcsolatba a barátaival SMS küldésével

obb hangminőség élménye
éljen telefonon a kagyló felemelése nélkül
ónikus csengőhangok a természetesebb, realisztikus hangzás érdekében

megbízhatóság
jeleníti a telefonkönyvben szereplő nevet és számot
 kijelző háttérfénnyel
rgonomikus forma a lehető legkényelmesebb vezérlést biztosítja
 

Philips
Vezeték nélküli telefon

DECT3211S



 

Kép/Kijelző
• Kijelzőszínek: Fekete-fehér
• Kijelző technológia: Folyadékkristályos kijelző
• Fő kijelző / Felbontás: nincs pixel
• Háttérvilágítás
• Háttérfény színe: Narancs

Hang
• Kézibeszélő csengői: Instrumentális, Többszólamú
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzás fel/le

Kényelem
• Ébresztők: Nem
• Alapállomás kulcsai: Kézibeszélő-kereső gomb
• Akkumulátortöltés jelzőfény
• Híváskezelés: Hívásvárakoztatás, Hívóazonosító, 

Konferenciahívás, Konkrét hívásátirányítás, 
Mikrofon némítás

• Könnyen használható: Kéz nélküli üzemmód, 
Billentyűzár, Menüvezérlés

• Több-bázisú képesség: 4
• Több kézibeszélős képesség: 5
• jelerősség kijelzése

Memória kapacitás
• Közös telefonkönyv neve és száma: 60 név és 

telefonszám
• SMS-tárolási kapacitás: 30
• Hívásnapló bejegyzések: 40

Méretek
• Kézibeszélő méretei: 143 x 50 x 30 mm

Áram
• Akku típusa: AAA
• akku típusa: NiMH
• Elem típusa: Újratölthető
• Tápellátás: AC 220-240 V - 50 Hz
• Elemek száma: 2
• Készenléti idő: 120 óra
• Készenléti idő: 12 óra

Hálózati jellemzők
• Üzenetküldés: SMS (rövid szöveges üzenet)
• Tárcsázás: Hangjelzéses, Impulzusos
• Kompatibilis: GAP
• Antenna: Alapkészülékbe integrált, Kézibeszélőbe 

integrált
•
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