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Bilde/skjerm
• Bakbelysning: nei
• Skjermfarger: Svart/hvitt
• Tekstlinjer: 1
• Hovedskjermoppløsning: i/t piksel
• Hovedskjermteknologi: CSTN
• Hovedskjermtype: Alfanumerisk

Lyd
• Ringesignaler for håndsett: Instrumental, Polyfon
• Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned

Anvendelighet
• Alarmer: Vekkerklokke
• Basestasjonstaster: Håndsettsøkertast
• Batteriladeindikasjon
• Samtalestyring: Samtale venter, Oppringings-ID, 

Konferansesamtale, Eksplisitt samtaleoverføring, 
Mikrofonutkobling

• Enkel bruk: Håndfrimodus, Nummertastaturlås, 
Menykontroll

• Flerbasemulighet: 1
• Mulighet for flere håndsett: Opptil fem telefonrør
• Signalstyrkeindikasjon

Mål
• Mål på base: 118 x 115 x 58 mm
• Mål, håndsett: 154 x 50 x 29 mm

Effekt
• Batterikapasitet: 550 mAh
• Batteritype: AAA
• Batteritype: NiMH
• Batteritype: Oppladbar
• Lysnett: AC 220–240 V – 50 Hz
• Antall batterier: 2
• Standby-tid: Opptil 150 timer
• Taletid: Opptil 12 timer

Nettverksfunksjoner
• Antenne: Integrert i base, Integrert i håndsett
• Kompatibel: GAP
• Ringer: Tone, Puls

Operatørkrav
• Navn og oppringer-ID
• Innringer-ID på samtale venter

Minnekapasitet
• Samtaleloggoppføringer: 20
• Telefonliste: 30 navn og numre
•
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