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Obraz/wyświetlacz
• Podświetlenie: nie
• Kolory wyświetlacza: Czarno-biały
• Ilość linii teksu: 1
• Rozdzielczość głównego wyświetlacza: 

n.d. piksele
• Technologia wyświetlacza: CSTN
• Typ wyświetlacza głównego: Alfanumeryczny

Dźwięk
• Dzwonki słuchawki: Instrumentalne, Polifoniczne
• Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie 

głośności

Wygoda
• Budzenie: Budzik
• Podświetlana klawiatura: Brak
• Przyciski stacji bazowej: Przycisk przywołania
• Wskaźnik ładowania baterii
• Zarządzanie połączeniami: Połączenia oczekujące, 

Identyfikacja numeru, Wyciszenie mikrofonu
• Łatwa obsługa: Tryb głośnomówiący, Blokada 

klawiatury, Sterowanie menu
• Współ. z wieloma stacjami bazowymi: 1
• Współpraca z wieloma słuchawkami: Do 5 

słuchawek
• Wskaźnik siły sygnału

Wymiary
• Wymiary stacji bazowej: 116 x 90 x 70 mm
• Wymiary słuchawki: 147 x 47 x 26 mm

Zasilanie
• Pojemność baterii: 550 mAh
• Rodzaj baterii: AAA
• Rodzaj baterii: NiMH
• Rodzaj zasilania: Akumulator
• Zasilanie sieciowe: 220-240 V AC, 50 Hz
• Liczba baterii: 2
• Czas gotowości: Do 150 godz.
• Czas rozmowy: Do 12 godz.

Funkcje sieciowe
• Antena: Wbudowany w stację bazową, 

Wbudowana w słuchawkę
• Kompatybilna: GAP
• Wybieranie numeru: Tonowe, impulsowy
• Przesyłanie wiadomości: SMS (krótkie wiadomości 

tekstowe)

wymagania operatora
• Nazwa i identyfikacja dzwoniącego
• identyfikacja rozmówcy w trakcie oczekiwania

Pojemność pamięci
• Pozycje rejestru połączeń: 20
• Książka telefoniczna: 30 nazw i numerów 

telefonów
• Liczba skrzynek SMS: 1
• Pamięć wiadomości SMS: 10
•
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