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Imagem/Visualização
• Retroiluminação
• Cor da retroiluminação: Branco
• Cores do ecrã: 4096 cores
• Resolução do Ecrã Principal: 98x67 pixel
• Tecnologia do Ecrã Principal: CSTN
• Tipo do Ecrã Principal: Gráfico

Som
• Toques do microtelefone: Instrumental, 

Polifónicos
• Controlo do volume: Controlo do volume para 

cima/baixo

Conveniência
• Alarmes: Despertador
• Teclas da estação de base: Tecla de pager
• Indicação de carregamento da bateria
• Gestão de Chamadas: Chamada em Espera, ID do 

Emissor, Microfone sem som
• Fácil de Utilizar: Interface Gráfica do Utilizador, 

Modo mãos livres, Bloqueio do teclado numérico, 
Controlo de Menus

• Capacidade multibases: 4
• Capacidade multimicrotelefones: Até 5 

auscultadores
• Personalização/Customização: Imagem de fundo
• Indicação da força do sinal

Funcionalidades de Rede
• Antena: Integrada na base, Integrada no 

microtelefone
• Compatível: GAP
• Marcação: Por tons, Impulso

Requisitos do Operador
• ID do Emissor e Nome
• ID do emissor da chamada com chamada em 

espera

Capacidade de Memória
• Entradas do registo de chamadas: 30
• Lista de contactos: 50 nomes e números

Dimensões
• Dimensões da base: 118 x 114 x 61 mm
• Dimensões do microtelefone: 153 x 50 x 29 mm

Corrente
• Capacidade da pilha: 750 mAh
• Tipo de bateria: AAA NiMH
• Tipo de Pilha: Recarregável
• Corrente eléctrica: CA 220-240 V - 50Hz
• Número de pilhas: 2
• Tempo em 'standby': Até 150 horas
• Tempo de conversação: Até 12 horas
•

Telefone sem fios
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