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Käytön mukavuus
• Puhelujen hallinta: Soittajan tunnistus, Puhelujen 

jonotus, Puhelujen pito, Viesti odottaa, 
Soitonsiirto

• Luurin painikkeet: Linja, 
Numerovalintanäppäimistö, Puhelinmuistio, 
Soittajaluettelo, Uudelleenvalinta, Skype, Kaiutin

• Tukiaseman painikkeet: Hakupainike
• Käyttöliittymä: Skype käytössä -merkkivalo
• Taustavalaistu näppäimistö: Kyllä (keltainen)
• Kaiutinpuhelin - langattomat puhelimet

Kuva/näyttö
• Taustaväri: Kellanruskea

Muistikapasiteetti
• Soittajaluettelo: 15 vastaamatonta ja 5 

vastaanotettua
• Edellisten numeroiden uudelleenvalinta: 10 

puhelua
• Puhelinmuistio: 50 nimeä ja numeroa

Ääni
• Luurin äänenvoimakkuuden säätö: 5-vaiheinen 

korvaosan ja kaiuttimen äänenvoimakkuuden 
säädin

• Soittoäänityyppi: moniääninen
• Soittoäänten määrä: 10
• Soittoäänten profiilit: Lanka- ja Internet-puhelun 

tunnistus, ohjelmoitava

SoftPhone-yhteensopiva
• Yhteystietoluettelossa tilan näyttö
• Käyttäjän tilan muokkaus puhelimessa
• Suorat puhelut yhteystietoluettelosta

Sopii VoIP-liittymiin
• Täysin yhteensopiva Skypen kanssa
• PC-toiminto: Tietokoneen kaikki toiminnot ovat 

käytettävissä puheluita varten

USB-yhteensopiva
• Nopeus: 12 Mb/s
• USB-määritys: USB 1.1 -määritys

Järjestelmävaatimukset
• USB: Vapaa USB-portti
• Suoritin: Vähintään 400 MHz:n Pentium-

keskusyksikkö
• RAM-muisti: 128 Mt
• Kiintolevytila: vähintään 30 Mt
• Käyttöjärjestelmä: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows 2000
• Internet-yhteys: vähintään 33,6 kb/s (mieluiten 

laajakaista)
• CD-ROM- tai DVD-ROM-asema

Virta
• Verkkovirta: Laturi: 230 VAC, 9 V/150 mA - 

Tukiasema: 230 VAC, 9 V/300 mA
• Virranilmaisin: Vihreä
• Pariston malli: AAA, NiMH
• Akkujen määrä: 2
• Puheaika: 10 h
• Valmiusaika: 100 h
• Radiotaajuuden teho: < 250 mW

Tekniset tiedot
• Suhteellinen kosteusalue: Käyttö- ja säilytys: 

enintään 95 %, 40 °C
• Lämpötilamittausalue: Käyttö: 0 - +50 °C, Säilytys: 

-25 - +70 °C
• EMC-standardit: EN 301489-1 ja EN 301489-17
• Turvallisuusstandardit: EN 60950
• Yhdenmukaisuus:: EN 300176 (radio)

Pakkauksen sisältö
• Tukiasema
• Analoginen linjakaapeli
• Pikaopas
• CD-ROM
• Luuri: 2
• Laturi: 2
• Virtalähde: 3
• Paristot: 4
•

Internet-/DECT-puhelin
  

Tekniset tiedot
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