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Beeld/display
• Displaykleuren: 4096 kleuren
• Display-technologie: Liquid Crystal Display
• Resolutie van het hoofddisplay: 128 x 128 pixel
• Achtergrondverlichting
• Kleur van achtergrondverlichting: Wit

Geluid
• Ringtones handset: Instrumentaal, Polyfoon
• Volumeregeling: Volumeregeling

Gebruiksgemak
• Alarmfuncties: Wekker
• Toetsen op het basisstation: Toetsen op het 

antwoordapparaat, Paging-toets
• Indicatie 'batterij wordt opgeladen'
• Gespreksbeheer: Wisselgesprek, 

Nummerherkenning, Telefonische vergadering, 
Oproep expliciet doorverbinden, Mute-functie 
microfoon, Oproep doorschakelen

• Gebruiksgemak: Handsfree modus, Blokkering 
van toetsenpaneel, Bediening via menu's, 
Grafische gebruikersinterface

• Meerdere basisstations mogelijk: 1
• Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 5 

handsets
• Signaalsterkte-indicator
• VIP-groep met eigen melodie: Ja, 3 groepen
• Ingebouwde games: 3
• Functies basisstation: Berichtenteller op 

basisstation
• Personaliseren/aanpassen: Schermachtergrond

Geheugencapaciteit
• SMS-opslagcapaciteit: 25
• Gegevens in gesprekkenlog: 20
• Telefoonboek: 255 namen en nummers

Antwoordapparaat
• Plug & Play-antwoordapparaat
• Capaciteit opnametijd: 30 min
• Uitgaand VIP-bericht: Nee
• Telefoonnummerfilter
• Berichtenteller op basisstation
• Antwoordapparaat, toegang op afstand

Voeding
• Batterijtype: AAA
• Batterijtype: NiMH
• Soort batterij: Oplaadbaar
• Netstroom: AC 220-240 V - 50 Hz
• Aantal batterijen: 3
• Stand-by tijd: 140 uur
• Spreektijd: 10 uur

Netwerkfuncties
• Antenne: Geïntegreerd in basisstation, 

Geïntegreerd in handset
• Compatibel: GAP
• Kiezen: Toonkiezen, Pulstoon
• Berichtenservice: Gekoppelde SMS'jes (lange 

SMS'jes)

Afmetingen
• Afmetingen handset: 135 x 48 x 29 mm
•
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