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Sözcüklerden daha fazlası

İnanılmaz ses kalitesi için XHD
Aileniz ve arkadaşlarınızla konuşurken, XHD ses teknolojisi ile inanılmaz ses kalitesinin 
keyfini çıkarın. Çağrıyı bitirmek istemeyeceksiniz.

İnanılmaz ses kalitesini yașayın
• XHD ses
• Ahize hoparlörüyle eller serbest konușun

Kolay kurulum sayesinde büyük rahatlık
• 2 satırlı sarı arka ıșıklı ekran
• 12 saat konușma süresi
• 100 isimlik telefon defteri

Enerjiden tasarruf edin
• EcoMode: ahize ile baz ünitesi arasında daha az iletim gücü
• Bekleme modunda düșük güç tüketimi: < 0,6 W
• Düșük güç tüketimi <0,65 W



 EcoMode: daha az iletim

Baz ünitesi ahizenin ünitede olduğunu algıladığı için, 
dahili akıllı sistem iletilen gücün daima kontrol 
edilmesini ve ahize ile baz ünitesi arasındaki mesafeye 
göre ayarlanmasını sağlar. Böylece, ahize baz 
ünitesine yakın olduğunda güç emisyonu %93'e varan 
oranlarda azaltılır. Üstelik Eco modunda güç 
emisyonu manuel olarak %60 düșürülebilir.

XHD ses

Nerede olursanız olun inanılmaz yükseklikte ve 
konușma sesi netliğinde, parazitsiz telefon görüșmesi 
yapabilirsiniz. Yüksek kaliteli hoparlör, gelișmiș 
teknoloji ve gerçek akustik bölme sayesinde her 
telefon görüșmenizde inanılmaz bir ses kalitesinin 
keyfini çıkarabilirsiniz.
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Görüntü/Ekran
• Arka ıșık
• Renkli arka ıșık: Sarı
• Ekran renkleri: Siyah ve Beyaz
• Metin satır sayısı: 1
• Ana Ekran Tipi: Nokta matrisi

Ses
• Ahize zilleri: Polifonik

Kullanılabilirlik
• Alarmlar: Çalar Saat
• Çağrı Yönetimi: Bekleyen Arama, Arayan 

Numarayı Gösterme
• Kullanım kolaylığı: Ahizesiz görüșme modu
• Sinyal gücü göstergesi
• Hoparlör - eller serbest konușun

Ağ Özellikleri
• Anten: Baz ünitesine entegre
• Uyumlu: GAP
• Arama: Tonlu, Darbeli

Operatör Koșulları
• Arayan numarayı ve adı gösterme

Hafıza Kapasitesi
• Arama kaydı: 20 giriș
• Telefon Defteri: 50 giriș
• Tekrar Arama Listesi Kapasitesi: 5

Boyutlar
• Baz ünitesi boyutları: 81,2x 97,9x 112,0 (Y x D x G)
• Ahize boyutları: 62,0 x 29,2 x 46,1 (Y x D x G)

Güç
• Pil kapasitesi: 550 mAh
• Pil tipi: AAA
• Pil Türü: Șarj edilebilir
• Șebeke elektriği: AC 100-240V~50/60Hz
• Pil sayısı: 2
• Bekleme süresi: 150
• Konușma süresi: 12
•
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