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Bild
• Antal färger: Svartvit
• Skärmteknik: LCD (Liquid Crystal Display)
• Huvudskärmsupplösning: 108 x 65 bildpunkt
• Bakgrundsbelysning
• Färg på bakgrundsbelysning: Blå

Ljud
• Ringsignaler för telefonlur: Instrumental, Polyfona, 

Melodinedladdning
• Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner

Bekvämlighet
• Larm: Väckarklocka, Nattläge
• Basenhetstangenter: Knapp på telefonlurssökare
• Batteriladdningsindikation
• Samtalshantering: Samtal väntar, Uppringnings-ID, 

Gruppsamtal, Explicit vidarekoppling av samtal, 
Ljudavstängning

• Lättanvänd: Handsfree-läge, Lås för knappsats, 
Menykontroll, Grafiskt användargränssnitt

• Funktion: Barnpassningsfunktion
• Funktioner för flera basenheter: 4
• Funktioner för flera telefonlurar: Upp till 6 

handenhetet
• Signalstyrkeindikering
• Textinmatning: Eatoni
• VIP-grupp med egen melodi: Ja, 3 grupper

Minneskapacitet
• Telefonbok för namn och nummer: 250 namn och 

nummer
• Lagringskapacitet för SMS: 60
• Poster i samtalslogg: 40

Storlek
• Mått - handenhet: 135 x 47 x 28 mm

Övriga data
• Batterityp: AAA
• Batterityp: NiMh
• Typ av batteri: Uppladdningsbara
• Nätström: AC 220–240 V - 50 Hz
• Antal batterier: 4
• Samtalstid: 15 timmar
• Standby-tid: 300 timmar

Nätverksfunktioner
• Antenn: Integrerad på basenhet, Integrerad på 

telefonlur
• Uppringning: Ton, Puls
• Meddelandefunktioner: SMS (Short Message 

Service)

Miljöpolicy
• Green Flagship
•
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