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Ασύρματο τηλέφωνο

CD1302S
Μιλήστε καλύτερα, περισσότερο 

και από πιό μακριά
H σειρά CD1 είναι το τέλειο τηλέφωνο για να καλείτε πρόσωπα σημαντικά για εσάς. 
Οι συνομιλίες με καθαρό ήχο, η μεγάλη εμβέλεια και η μεγάλη διάρκεια ζωής της 
μπαταρίας προσδίδουν νέο νόημα στην επικοινωνία.

Πολυσυσκευασία για μοναδική άνεση
• Πλήρες πακέτο τηλεφώνου με βάση και 2 συσκευές χειρός
• Δωρεάν ενδοεπικοινωνία - Δωρεάν εσωτερικές κλήσεις ανάμεσα σε συσκευές χειρός

Καθαρή συνομιλία σε κάθε χώρο του σπιτιού
• Σχεδόν χωρίς παρεμβολές
• Ανοιχτή συνομιλία - Μιλήστε handsfree
• Εμβέλεια έως και 300 μ. για σίγουρη λήψη
 



 Πακέτο Plug & Play - 2 συσκευές χειρός
Ένα πρακτικό πακέτο τηλεφώνου Plug & Play με 
βάση και 2 συσκευές χειρός.

Δωρεάν ενδοεπικοινωνία
Δεν χρειάζεται να διακόψετε τις δραστηριότητές 
σας για να δώσετε τη συσκευή χειρός στο γιο σας 
όταν ένας φίλος του τον καλεί: μπορείτε άνετα και 
εύκολα να καλέσετε τη συσκευή στο υπνοδωμάτιό 
του και να πραγματοποιήσετε μεταφορά της 
κλήσης.

Σχεδόν χωρίς παρεμβολές
Χάρη στην εξελιγμένη ψηφιακή τεχνολογία, 
απολαμβάνετε κλήσεις χωρίς διακοπές και 
παρεμβολές από άλλες συσκευές.

Ανοιχτή συνομιλία - Μιλήστε handsfree
Η λειτουργία Handsfree χρησιμοποιεί ένα 
ενσωματωμένο μεγάφωνο που ενισχύει τη φωνή 
του καλούντα, επιτρέποντάς σας να μιλάτε και να 
ακούτε χωρίς να κρατάτε το ακουστικό. Αυτό είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμο εάν θέλετε να ακούν και άλλοι 
μια συνομιλία ή αν θέλετε να κρατάτε σημειώσεις.

Εμβέλεια έως και 300 μ.
Κινηθείτε μέσα και γύρω από το σπίτι, με εμβέλεια 
έως 50μ. μέσα στο σπίτι και έως 300μ σε 
εξωτερικό χώρο (σε ιδανικές συνθήκες ανοικτού 
χώρου).
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Εικόνα/Οθόνη
• Οπίσθιος φωτισμός: όχι
• Χρώματα οθόνης: Άσπρο & Μαύρο
• Γραμμές κειμένου: 1
• Ανάλυση κύριας οθόνης: δ.δ. pixel
• Τεχνολογία κύριας οθόνης: CSTN
• Τύπος κύριας οθόνης: Αλφαριθμητική

Ήχος
• Κουδουνίσματα συσκευής χειρός: Ορχηστική 
μουσική, Πολυφωνικοί

• Έλεγχος έντασης: Πλήκτρα ελέγ. αύξησης/
μείωσης έντασης

Ευκολία
• Ξυπνητήρια: Ξυπνητήρι
• Πλήκτρα βάσης: Πλήκτρο ειδοποίησης
• Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
• Διαχείριση κλήσεων: Αναμονή κλήσης, 
Αναγνώριση καλούντος, Κλήση συνδιάσκεψης, 
Μεταφορά κλήσης, Σίγαση μικροφώνου

• Ευκολία στη χρήση: Λειτουργία ανοικτής 
συνομιλίας, Κλείδωμα πληκτρολογίου, Έλεγχος 
μενού

• Δυνατότητα πολλών βάσεων: 1
• Δυνατότητα σύνδεσης πολλών ακουστικών: 
Μέχρι και 5 συσκευές χειρός

• Ένδειξη ισχύος σήματος: ναι

Διαστάσεις
• Διαστάσεις βάσης: 118 x 115 x 58 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευής χειρός: 154 x 50 x 29 χιλ.

Ρεύμα
• Χωρητικότητα μπαταρίας: 550 mAh
• Τύπος μπαταριών: AAA
• Τύπος μπαταρίας: NiMH
• Είδος μπαταρίας: Επαναφορτιζόμενη
• Τροφοδοσία ρεύματος: AC 220-240V - 50Hz
• Αριθμός μπαταριών: 2
• Χρόνος αναμονής: Μέχρι και 150 ώρες
• Χρόνος ομιλίας: Μέχρι και 12 ώρες

Χαρακτηριστικά δικτύου
• Κεραία: Ενσωματωμένη στη βάση, 
Ενσωματωμένη στη συσκευή χειρός

• Συμβατό: GAP
• Κλήση: Ήχος, Παλμική

Προδιαγραφές τηλεφωνικού κέντρου
• Όνομα και ταυτότητα καλούντος
• Αναγνώριση καλούντος σε αναμονή κλήσης

Χωρητικότητα μνήμης
• Καταχωρήσεις μητρώου κλήσεων: 20
• Ευρετήριο: 30 ονόματα και αριθμοί
•

Προδιαγραφές
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