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Kényelem
• Híváskezelés: Hívóazonosító, Hívásvárakoztatás, 

Hívás tartásba helyezése, Várakozó üzenet, 
Hívásátirányítás

• Kézibeszélő gombjai: Sor, Tárcsázó billentyűzet, 
Telefonkönyv, Hívásnapló, Újratárcsázás, Skype, 
Hangszóró

• bázisállomás kulcsai: Kézibeszélő-kereső gomb
• kezelői felület: Skype-hívás LED
• Billentyűzet háttérvilágítással: Igen 

(borostyánsárga)
• Kihangosítás – Tegye szabaddá kezeit!

Kép/Kijelző
• Háttérfény színe: Borostyánsárga

Memória kapacitás
• Hívásnapló bejegyzések: 15 elmulasztott, 5 

fogadott
• Újratárcsázási lista kapacitása: 10 hívás
• Telefonkönyv: 50 név és telefonszám

Hang
• Kézibeszélő hangerőszabályozója: 5 állású 

hangerőszabályzó (fülhallgató és hangsugárzó)
• Csengőhang típusa: többszólamú
• Csengőhangok száma: 10
• Csengőhangprofilok: Vezetékes/internetes 

megkülönböztetése, programozható

Softphone kompatibilitás
• Névjegylista állapotának kijelzése
• A felhasználói állapot szerkesztése a telefonon
• Közvetlen hívás a névjegylistáról

VoIP kliens-kompatibilitás
• Skype-pal teljes mértékben integrált
• PC-funkciók: Használja a személyi számítógép 

összes funkcióját a telefonhívásokhoz!

USB kompatibilitás
• Sebesség: Teljes 12 Mb/s
• USB adatok: USB 1.1 specifikáció

Rendszerkövetelmények
• USB: Szabad USB-port
• Processzor: Pentium-alapú PC legalább 400 MHz-

es CPU-val
• RAM memória: 128 MB
• Hely a merevlemezen: Legalább 30 MB
• Operációs rendszer: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows 2000
• Internet csatlakozás: Legalább 33,6 kb/s (lehetőleg 

szélessávú internetelérés)
• CD-ROM vagy DVD-ROM meghajtó

Feszültség
• Tápellátás: Töltő: 230 VAC, 9 V / 150 mA, Alap: 

230 VAC, 9 V / 300 mA
• LED állapot-kijelzője: Zöld
• Akku típusa: AAA NiMH
• Elemek száma: 2
• beszélgetési idő: 10 óra
• Készenléti idő: > 100 óra
• RF rádió áramellátása: <250 mW

Műszaki adatok
• Relatív páratartalom tartomány: Üzemeltetés és 

tárolás: Legfeljebb 95% 40 °C-on
• Hőmérsékletmérési tartomány: Üzemeltetés: 

0–50 °C Tárolás: -25 °C – +70 °C
• EMC szabványok: EN 301489-1 és EN 301489-17
• Biztonsági szabványok: EN 60950
• Megfelel a következőknek:: EN 300176 (rádió)

Csomag tartalma
• Alapkészülék
• Analóg vonali kábel
• Gyors áttekintő útmutató
• CD-ROM
• Kézibeszélő: 2
• Töltő: 2
• Áramellátás: 3
• Elemek: 4
•
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