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Imagem/tela
• Cores da tela: Preto e branco
• Linhas de texto: 1
• Resolução do display principal: ND pixel
• Tecnologia do display principal: CSTN
• Tipo do display principal: Alfanumérico

Som
• Toques de telefone: Instrumental, Polifônico
• Controle de volume: Controle de volume (+/–)

Praticidade
• Alarmes: Despertador
• Teclas da estação base: Tecla Paging
• Indicação de carregamento da bateria
• Gerenciamento de chamadas: Chamada em 

espera, Identidade do chamador, Chamada de 
conferência, Transferência de chamada ativa, 
Microfone mudo

• Fácil de usar: Modo Mãos livres, Bloqueio do 
teclado, Controle do menu

• Indicação da intensidade do sinal

Funções de rede
• Antena: Integrado à base, Integrado ao telefone

• Compatível: GAP
• Discagem: Tom, Pulso

Requisitos do operador
• Nome e ID da chamada originada
• ID do chamador em espera

Capacidade de memória
• Entradas do registro de chamadas: 20
• Agenda telefônica: 30 nomes e números

Dimensões
• Dimensões da base: 118 x 115 x 58 mm
• Dimensões do fone: 154 x 50 x 29 mm

Alimentação
• Capacidade da bateria: 550 mAh
• Tipo de bateria: AAA NiMH
• Tipo de bateria: Recarregável
• Alimentação: AC 120-230 V - 60 Hz
• Nº de baterias: 2 por telefone
• Tempo de espera: Até 150 horas
• Tempo de conversação: Até 12 horas
•
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