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Εικόνα/Οθόνη
• Οπίσθιος φωτισµός: ναι
• Χρώµα οπίσθιου φωτισµού: Πορτοκαλί
• Χρώµατα οθόνης: Άσπρο & Μαύρο
• Γραµµές κειµένου: 2
• Ανάλυση κύριας οθόνης: δ.δ. pixel
• Τεχνολογία κύριας οθόνης: CSTN
• Τύπος κύριας οθόνης: Dot-Matrix

Ευκολία
• Ξυπνητήρια: Ξυπνητήρι
• Πλήκτρα βάσης: Πλήκτρο ειδοποίησης
• Συσ. ανάγν. καρτών µνήµης βασ. συσκευής: 

Συσκευή ανάγνωσης καρτών SIM
• Ένδειξη φόρτισης µπαταρίας
• ∆ιαχείριση κλήσεων: Αναµονή κλήσεων, 

Αναγνώριση καλούντος, Σίγαση µικροφώνου
• Ευκολία στη χρήση: Λειτουργία ανοικτής 

συνοµιλίας, Κλείδωµα πληκτρολογίου, Έλεγχος 
µενού

• Λειτουργία: Λειτουργία φύλαξης παιδιού, Baby 
Call (άµεση κλήση)

• ∆υνατότητα πολλών βάσεων: 1
• ∆υνατότητα σύνδεσης πολλών ακουστικών: 

Μέχρι και 5 συσκευές χειρός
• Ένδειξη ισχύος σήµατος: ναι
• Οµάδα VIP µε ξεχωριστή µελωδία: Ναι, 3 οµάδες
• Πληκτρολόγιο µε οπίσθιο φωτισµό: Ναι (Π

ορτοκαλί)

Χαρακτηριστικά δικτύου
• Κεραία: Ενσωµατωµένη στη βάση, Ενσωµατωµένη 

στη συσκευή

• Συµβατό: GAP
• Κλήση: Ήχος, Παλµική
• Μηνύµατα: SMS (Υπηρεσία σύντοµων µηνυµάτων)

Προδιαγραφές τηλεφωνικού κέντρου
• Όνοµα και ταυτότητα καλούντος
• Αναγνώριση καλούντος σε αναµονή κλήσης

Ήχος
• Κουδουνίσµατα συσκευής: Ορχηστική µουσική, 

Πολυφωνικοί
• Έλεγχος έντασης: Πλήκτρα ελέγ. αύξησης/

µείωσης έντασης

Χωρητικότητα µνήµης
• Χωρητικότητα αποθήκευσης SMS: 25
• Καταχωρήσεις αρχείου καταγραφής κλήσεων: 50
• Ευρετήριο: 250 ονόµατα και αριθµοί
• Αριθµός θυρίδων SMS: 10

Ρεύµα
• Χωρητικότητα µπαταρίας: 650 mAh
• Τύπος µπαταριών: AAA
• Τύπος µπαταρίας: NiMH
• Είδος µπαταρίας: Επαναφορτιζόµενη
• Τροφοδοσία ρεύµατος: AC 220-240V - 50Hz
• Αριθµός µπαταριών: 2
• Χρόνος αναµονής: Μέχρι και 150 ώρες
• Χρόνος οµιλίας: Μέχρι και 12 ώρες

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις βάσης: 117 x 84 x 66 χιλ.
• ∆ιαστάσεις συσκευής χειρός: 140 x 46 x 25 χιλ.
•
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