
Omgiv dig med farver
DECT 6 serien er skabt specielt til mennesker, som lægger vægt på ydeevne og kvalitet. Rent visuelt 
appellerer den til målgruppen med en enkelhed og elegance, der afspejler den intuitive konstruktion 
og betjening.

Farver der giver nyt liv til din telefon
• Farvedisplay med plads til 6 linjer med tekst og en opløsning på 4 kilopixel
• i/t
• i/t

Telefonsvarer klar til brug
• Få forskellige meddelelsestyper til din telefonsvarer.
• Kontrolenhed med 7 taster til direkte adgang til nem telefonbesvarelse
• Specifikke udgående meddelelser til VIP-grupper.

Nyd godt af moderne, brugervenlig teknologi
• Download ringetoner fra særlige websteder
• Eatoni prædiktiv tekstindtastning forenkler skrivning af SMS'er.
• Opret flere SMS postkasser, der kan beskyttes med PIN-kode.
• Højttaler i basestation og håndsæt til beskeder og samtale
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Billede/display/skærm
• Skærmbaggrundsbelysning: Hvid
• Display-farver: 4096 farver
• Display-teknologi: LCD (Liquid Crystal Display)
• Effektivt betragtningsområde: 34 x 25
• LCD-panel: 65 x 108 pixel

Tilslutningsmuligheder
• Hovedsæt: Via jackstik (håndsæt)

Komfort
• Multi-base: Op til 4 baser
• Mulighed for flere håndsæt: 8

Netværksfunktioner
• Kompatibel: GAP

Operatørkrav
• SMS
• Navn og vis-nummer
• Vis-nummer ved ventende opkald

Telefonsvarer
• Max. optagetid: 40 min.
• Udgående VIP-meddelelse
• Opkaldssortering

Hukommelseskapacitet
• Fælles telefonbog med navn og nummer: 250 

navne og numre
• SMS download-kapacitet: 60
• Poster i opkaldslog: 40
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ownload af ringetoner
enne funktion gør det muligt at tilpasse din telefon ved 
t downloade ringetoner. Ring blot op til en udbyder af 
ådan en tjeneste, og vælg en sang. Du får tilsendt en 
MS sammen med den vedhæftede melodi. Du kan 
ælge denne melodi på samme måde som alle andre 
ingetoner (afhænger af landet og nettet).

atoni tekst-editor
atoni's LetterWise er en brugervenlig 
ekstindtastningsløsning, der blot kræver1,16 tryk pr. 
orrekt bogstav. Indtastning på et telefontastatur er lige 
å bekvem, hurtig og nøjagtig som på en skrivemaskine. 
landt løsninger til prædiktiv tekstindtastning er det 
nestående på grund af evnen til at håndtere 
ndtastning af forkortelser, navne, adresser og URL'er.

ersonlige postkasser
ørn fra en vis alder kan have brug for lidt privatliv 
erhjemme, når de sender SMS'er til deres venner. Men 
etaling for flere mobiltelefoner bliver hurtigt meget 
yrt. DECT telefoner giver mulighed for op til 9 
ersonlige SMS postkasser, der kan beskyttes med en 
IN-kode, så SMS kan forblive privat på trods af, at 
lere anvender telefonen. Brugeren skal opgive sit 
ostkassenummer til de personer, han/hun skriver til, så 
e kan sende SMS'er direkte til hans/hendes personlige 
ostkasse. Afsendelse af en SMS fra en personlig 
ostkasse gør det nemt for adressaten at svare direkte 
il denne postkasse, uden at det er nødvendigt at huske 
ostkassenummeret.

ownload af udgående meddelelser
enne funktion giver brugere mulighed for at 
ownloade specifikke udgående beskeder til deres 
elefonsvarer. Ring blot til en udbyder af sådan en 
ervice, og vælg din foretrukne udgående besked. 
eskeden vil blive optaget på telefonsvareren af 
erviceudbyderen (afhænger af land og netværk).

arvedisplay
arvedisplayet giver mere sjov og underholdning ved at 
erige meddelelser og andre funktioner. Det store 
arvedisplay kan vise op til 6 linjer tekst med en 
pløsning på 4 kilopixel. Farverne gør det også 
emmere at bruge telefonen: Menuerne og 
ndermenuerne er lette at læse, og ikonerne er nemme 
t genkende. Det betyder, at det er nemt af finde og 
ælge programmer og funktioner.

vid baggrundsbelysning
aggrundsbelysning er en funktion, der oplyser LCD-
kærmen eller tastaturet til brug i mørke.

ontrolenhed til nem telefonbesvarelse

pecifikke udgående meddelelser
år du er væk eller ikke vil forstyrres, kan du indtale 

orskellige meddelelser for hver VIP-gruppe. På den 
åde bliver dine venner ikke behandlet på samme 
åde som dine arbejdsrelaterede opkald.

øjttaler i basestation og håndsæt

linkende beskedindikator
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