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Udogodnienia
• Zarządzanie połączeniami: Identyfikacja numeru, 

Połączenia oczekujące, Zawieszanie połączeń, 
Wiadomości oczekujące, Przekazywanie połączeń

• Przyciski słuchawki: Linia, Klawiatura numeryczna, 
Książka telefoniczna, Rejestr połączeń, Ponowne 
wybieranie, Skype, Głośnik

• Przyciski stacji bazowej: Przycisk przywołania
• Interfejs użytkownika: Skype na wyświetlaczu
• Podświetlana klawiatura: Tak (bursztynowy)
• Telefon głośnomówiący

Obraz/wyświetlacz
• Kolor podświetlenia: Bursztynowy

Pojemność pamięci
• Pozycje rejestru połączeń: 15 nieodebranych i 5 

odebranych
• Pojemność listy oddzwaniania: 10 połączeń
• Książka telefoniczna: 50 nazw i numerów 

telefonów

Dźwięk
• Regulacja głośności słuchawki: 5-poziomowa 

regulacja głośności słuchawki dousznej i głośnika
• Typ dzwonka: polifoniczny
• Liczba melodii: 10
• Profile dzwonków: Rozróżnienie linii stacjon./

internet., programowalny

Obsługa aplikacji Softphone
• Status widoczny na liście kontaktów
• Zmiana statusu użytkownika w telefonie
• Połączenia z poziomu listy kontaktów

Obsługa klientów telefonii VoIP
• W pełni zintegrowany z aplikacją Skype
• Współpraca z komputerem: Korzystanie ze 

wszystkich funkcji komputera do wykonania 
połączenia

Obsługa łącza USB
• Szybkość: Pełne 12 Mb/s
• Standard USB: Standard USB 1.1

Wymagania systemowe
• USB: Wolny port USB
• Procesor: Komputer z procesorem Pentium 

400 MHz lub szybszym
• Pamięć RAM: 128 MB
• Pojemność dysku twardego: 30 MB lub więcej
• System operacyjny: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows 2000
• Połączenie internetowe: 33,6 kb/s lub szybsze 

(najlepiej szerokopasmowe)
• Napęd CD-ROM lub DVD-ROM

Moc
• Zasilanie sieciowe: Ładowarka: 230 V AC do 9 V / 

150 mA - Podstawa: 230 V AC do 9 V / 300 mA
• Wskaźnik LED zasilania: Zielony
• Rodzaj baterii: AAA NiMH
• Liczba baterii lub akumulatorów: 2
• Czas rozmowy: 10 godz.
• Czas gotowości: > 100 godz.
• Moc nadawcza: < 250 mW

Specyfikacja techniczna
• Zakres wilgotności względnej: Praca i 

przechowywanie: Do 95% w temperaturze 40°C
• Zakres pomiaru temperatury: Praca: 0 do +50°C 

Przechowywanie: -25°C do +70°C
• Standardy EMC: EN 301489-1 i EN 301489-17
• Standardy bezpieczeństwa: EN 60950
• Zgodność z: EN 300176 (radio)

Zawartość opakowania
• Słuchawka
• Stacja bazowa
• Ładowarka
• Zasilanie: 2
• Baterie
• Analogowy przewód telefoniczny
• Skrócona instrukcja obsługi
• CDROM
•

Telefon internetowy/DECT
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