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Καλώς ορίσατε στον κόσμο 

των χρωμάτων
Η οθόνη με τα πλούσια χρώματα ζωντανεύει το 5 series προσθέτοντας μια νέα 
διάσταση στις κλήσεις. Το χρώμα δεν διευκολύνει μόνο την πλοήγηση στο μενού 
εικόνων, αλλά προσθέτει και περισσότερο βάθος στα σχετιζόμενα χαρακτηριστικά.

Καθαρή συνομιλία σε κάθε χώρο του σπιτιού
• Σχεδόν χωρίς παρεμβολές
• Ανοιχτή συνομιλία - Μιλήστε handsfree
• Πολυφωνικοί ήχοι κλήσης για πιο φυσικό και ρεαλιστικό ήχο

Χρώματα που ζωντανεύουν το τηλέφωνό σας
• Έγχρωμο μενού με εικονίδια
• Οθόνη LCD με φωτισμό φόντου
• Επιλέξιμα wallpaper
 



 Σχεδόν χωρίς παρεμβολές
Χάρη στην εξελιγμένη ψηφιακή τεχνολογία, 
απολαμβάνετε κλήσεις χωρίς διακοπές και 
παρεμβολές από άλλες συσκευές.

Έγχρωμο μενού με εικονίδια
Όλες οι λειτουργίες είναι ομαδοποιημένες σε 
διάφορα στοιχεία μενού που συμβολίζονται με ένα 
έγχρωμο εικονίδιο. Αυτό διευκολύνει την 
πλοήγηση και τη χρήση του τηλεφώνου.

Ανοιχτή συνομιλία - Μιλήστε handsfree
Η λειτουργία Handsfree χρησιμοποιεί ένα 
ενσωματωμένο μεγάφωνο που ενισχύει τη φωνή 
του καλούντα, επιτρέποντάς σας να μιλάτε και να 
ακούτε χωρίς να κρατάτε το ακουστικό. Αυτό είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμο εάν θέλετε να ακούν και άλλοι 
μια συνομιλία ή αν θέλετε να κρατάτε σημειώσεις.

Πολυφωνικοί ήχοι κλήσης
Με τον πολυφωνικό ήχο κλήσης το τηλέφωνο 
μπορεί να αναπαράγει πολλούς τόνους 
ταυτόχρονα, έτσι ώστε να είναι εφικτή η πιστή 
απόδοση της μελωδίας ενώ, κατά την 
αναπαραγωγή μέσω των ηχείων του τηλεφώνου, 
αυτοί οι πολυφωνικοί ήχοι κλήσης ακούγονται σαν 
αληθινή μουσική.

Οθόνη LCD με φωτισμό φόντου
Οθόνη LCD με φωτισμό φόντου

Επιλέξιμα wallpaper
Μια εικόνα χίλιες λέξεις. Πραγματοποιήστε κύλιση 
μεταξύ των εικόνων που περιλαμβάνονται στη 
συσκευή. Επιλέξτε αυτή που σας εκφράζει 
περισσότερο και εμφανίστε την ως φόντο στην 
οθόνη.
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Χαρακτηριστικά
• Ένδειξη ισχύος σήματος: ναι
Εικόνα/Οθόνη
• Οπίσθιος φωτισμός: ναι
• Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Λευκή
• Χρώματα οθόνης: 4.096 χρώματα
• Ανάλυση κύριας οθόνης: 98x67 pixel
• Τεχνολογία κύριας οθόνης: CSTN
• Τύπος κύριας οθόνης: Εικόνα

Ήχος
• Κουδουνίσματα συσκευής: Ορχηστική μουσική, 
Πολυφωνικοί

• Έλεγχος έντασης: Πλήκτρα ελέγ. αύξησης/
μείωσης έντασης

Ευκολία
• Ξυπνητήρια: Ξυπνητήρι
• Πλήκτρα βάσης: Πλήκτρο ειδοποίησης
• Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
• Διαχείριση κλήσεων: Αναμονή κλήσεων, 
Αναγνώριση καλούντος, Σίγαση μικροφώνου

• Ευκολία στη χρήση: Περιβάλλον εργασίας 
χρήστη με γραφικά, Λειτουργία ανοικτής 
συνομιλίας, Κλείδωμα πληκτρολογίου, Έλεγχος 
μενού

• Δυνατότητα πολλών βάσεων: 4
• Δυνατότητα σύνδεσης πολλών ακουστικών: 
Μέχρι και 5 συσκευές χειρός

• Προσαρμογή σε προσωπικές προτιμήσεις: 
Φόντο

Χαρακτηριστικά δικτύου
• Κεραία: Ενσωματωμένη στη βάση, 
Ενσωματωμένη στη συσκευή

• Συμβατό: GAP
• Κλήση: Ήχος, Παλμική

Προδιαγραφές τηλεφωνικού κέντρου
• Όνομα και ταυτότητα καλούντος
• Αναγνωριστικό καλούντος σε αναμονή κλήσης

Χωρητικότητα μνήμης
• Καταχωρήσεις αρχείου καταγραφής κλήσεων: 

30
• Ευρετήριο: 50 ονόματα και αριθμοί

Διαστάσεις
• Διαστάσεις βάσης: 118 x 114 x 61 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευής χειρός: 153 x 50 x 29 χιλ.

Ρεύμα
• Χωρητικότητα μπαταρίας: 750 mAh
• Τύπος μπαταριών: AAA NiMH
• Είδος μπαταρίας: Επαναφορτιζόμενη
• Τροφοδοσία ρεύματος: AC 220-240V - 50Hz
• Αριθμός μπαταριών: 2
• Χρόνος αναμονής: Μέχρι και 150 ώρες
• Χρόνος ομιλίας: Μέχρι και 12 ώρες
•

Προδιαγραφές
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