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Görüntü/Ekran
• Arkadan ışıklandırma
• Arkadan renkli ışıklandırma: Sarı
• Ekran renkleri: Siyah ve Beyaz
• Metin satır sayısı: 2
• Ana Ekran Çözünürlüğü: geçersiz piksel
• Ana Ekran Teknolojisi: CSTN
• Ana Ekran Tipi: Nokta Matris

kolaylıklar
• Alarmlar: Çalar Saat
• Baz Ünite Özellikleri: Baz ünitesinde mesaj sayacı
• Baz Ünitesi tuşları: Telesekreter tuşları, Çağrı tuşu
• Baz İstasyonu Haf. Kartı Okuyucusu: SIM Kart 

Okuyucu
• Pil şarj gösterimi
• Arama Yönetimi: Bekleyen Arama, Arayan 

Numarayı Gösterme, Mikrofonun sesini kapatma
• Kullanım kolaylığı: Ahizesiz görüşme modu, Tuş 

Kilidi, Menü Kontrolü
• Fonksiyon: Bebek izleme fonksiyonu, Bebek 

Monitörü
• Birden çok baz ünitesi olanağı: 1
• Birden çok ahize olanağı: 5 ahizeye kadar
• Sinyal gücü göstergesi
• Özel melodili VIP grubu: Evet, 3 grup
• arkadan ışıklandırmalı tuş takımı: Evet (Sarı)

Ağ Özellikleri
• Anten: Baz ünitesine entegre, Ahizeye entegre
• Uyumlu: GAP
• Arama: Ton, darbe
• Mesajlaşma: SMS (Kısa Mesaj Servisi)

Operatör Koşulları
• Arayan numarayı ve adı gösterme
• Bekleyen aramadaki numarayı gösterme

Ses
• Ahize zilleri: Enstrümantal, Polifonik
• Ses seviyesi kontrolü: Ses Kontrolü yukarı/aşağı

Telesekreter
• Tak ve Çalıştır Telesekreter
• Kayıt süresi kapasitesi: 15 dakikaya kadar
• Baz ünitesinde mesaj sayacı

Hafıza Kapasitesi
• SMS saklama kapasitesi: 25
• Aranan / arayan no kaydı: 50
• Telefon Defteri: 250 isim ve numara
• SMS Kutu sayısı: 10

Güç
• Pil kapasitesi: 650 mAh
• Pil tipi: AAA
• Pil Tipi: NiMH
• Pil Türü: Şarj edilebilir
• Şebeke elektriği: AC 220-240V - 50Hz
• Pil sayısı: 2
• Bekleme süresi: 150 saate kadar
• Konuşma süresi: 12 saate kadar

Boyutlar
• Temel boyutlar: 117 x 84 x 66 mm
• Ahize boyutları: 140 x 46 x 25 mm
•
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