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Toate apelurile, din reţele fixe sau mobile, pe un singur telefon
Conectaţi două telefoane mobile
Vă puteţi gestiona apelurile telefonice din reţele fixe sau mobile, simplu şi uşor, printr-un 
singur dispozitiv inteligent, cu MobileLink. Descărcaţi contactele din telefonul dvs. mobil 
sau PC şi începeţi să vorbiţi, chiar şi în timp ce telefonul dvs. mobil se încarcă.

Experimenta?i calitatea superioară a sunetului
• MySound: profiluri de sunet personale
• HQ-Sound: inginerie acustică de înaltă calitate pentru sunet superb

MobileLink pentru o utilizare modernă, simplă și comodă
• Toate apelurile - din reţele mobile sau fixe - pe un singur telefon
• Descărcaţi cu ușurinţă contacte din agenda calculatorului sau a telefonului dvs. mobil
• Apeluri telefonice de la mobil chiar și în zone cu acoperire slabă
• Memoraţi până la 1200 de contacte cu 2200 de numere

Bucuraţi-vă de o gamă variată de caracteristici utile
• Mesaj de până la 45 min. pe robotul telefonic
• Mod silenţios cu opţiune de filtrare a apelantului
• Evitaţi efectuarea apelurilor telefonice nedorite cu ajutorul funcţiei de restricţionare a 

apelurilor
• Afișaj color TFT de 6,1 cm / 2,4", cu contrast ridicat
• Încărcaţi-vă telefonul mobil în timp ce vorbiţi



 MySound

Percepţia sunetului este subiectivă și fiecare are 
propriile preferinţe de ascultare, prin urmare 
MySound vă oferă trei profiluri diferite distincte din 
care să alegeţi tipul de sunet, astfel încât să beneficiaţi 
de o experienţă audio excelentă: Clar - pentru a 
conferi claritate vocilor Delicat - pentru o voce mai 
prietenoasă și delicată Cald - pentru ca vocea să fie 
primitoare și caldă.
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Sunet
• Profil de sunet: MySound
• Reducerea zgomotului
• Controlul volumului pe receptor
• Tonuri de apel pe receptor: 10 polifonice HQ + 5 

standard
• Difuzor

Imagine/Ecran
• Dimensiune ecran: 2,4"
• Tip ecran: TFT Color
• Iluminare din spate: Da
• Culoare iluminare din spate: Alb

Robot telefonic
• Robot telefonic Plug & Play
• Capacitate de înregistrare: Până la 60 de minute
• Contor de mesaje pe staţia de bază
• Control robot telefonic: bază și receptor
• Difuzor integrat pe bază

Tehnologia wireless Bluetooth®
• Conectaţi până la 2 telefoane mobile
• Acces contacte telefon mobil
• Salvare contacte telefon mobil

Confort
• Încărcător telefon mobil: Micro USB
• Monitorizare încăpere
• Afișare Dată / Oră
• Ceas cu alarmă
• Durată de convorbire de până la 22 de ore
• Durată în standby de până la 300 de ore
• Iluminare eveniment pe receptor
• Taste staţie de bază: Buton localizare sonoră
• Indicaţie încărcare baterie
• Timp de încărcare: 8 ore
• Indicator putere semnal
• Gestionare apeluri: Apel în așteptare*, ID apelant*, 

Microfon silenţios, Apeluri nerecepţionate, Apeluri 
recepţionate

• Tastatură iluminată
• Ton pentru taste pornit/oprit
• Înregistrare automată

• Baze multiple: 1
• Receptoare multiple: Până la 4

Capacitate memorie
• Agendă telefonică: 200 nume și numere + 500 

intrări pe telefon mobil
• Agendă telefonică: 50 de intrări
• Capacitate listă reapelare: 20
• Identificarea apelantului VIP

Alimentare
• Capacitate baterie: 750 mAh
• Tip baterie: AAA NiMH reîncărcabilă
• Sursă de alimentare reţea: 100-240 V CA~50/60 

Hz
• Consum electric: < 0,7 W

Securitate
• Criptarea transmisiei: Da

Caracteristici reţea
• Compatibil: GAP

Valoare SAR
• Receptoare Philips: < 0,1 W/kg

Design ecologic
• Mod Eco: automat și manual

Dimensiuni
• Dimensiuni bază: TBD (Î x A x l)
• Dimensiuni receptor: TBD (Î x A x l)

Dimensiunile ambalajului
• Tipul amplasării pe rafturi: Dummy
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

24,8 x 14,2 x 9 cm
• EAN: 87 12581 61991 6
• Greutate brută: 0,827 kg
• Greutate netă: 0,666 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Dummy
• Greutate proprie: 0,161 kg
•
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