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τηλεφωνητή

CD1551B
Η απλότητα στα καλύτερά της

Διαισθητική χρήση
Με καθαρό ήχο παντού γύρω από το σπίτι, το CD1 συνδυάζει μεγάλη διάρκεια 
χρόνου ομιλίας και εξαιρετική εμβέλεια για συνομιλία επί ώρες χωρίς παρεμβολές, 
από οπουδήποτε βρίσκεστε.

Για να μην χάνετε ποτέ καμία κλήση
• Ψηφιακός αυτόματος τηλεφωνητής
• 10 λεπτά χρόνος εγγραφής

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

Απόλυτη πρακτικότητα
• Έντονα φωτιζόμενη οθόνη
• Ευρετήριο 50 ονομάτων
• Πάνω από 12 ώρες χρόνου ομιλίας

Οικολογικά σχεδιασμένο
• Πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
• Αυτόματη μείωση της ενέργειας που εκπέμπεται
 



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

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
• Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Πορτοκαλί
• Χρώματα οθόνης: Άσπρο & Μαύρο
• Ανάλυση κύριας οθόνης: δ.δ. pixel
• Τεχνολογία κύριας οθόνης: TN
• Τύπος κύριας οθόνης: Αλφαριθμητική

Ήχος
• Κουδουνίσματα συσκευής χειρός: Ορχηστική 
μουσική

• Έλεγχος έντασης: Πλήκτρα ελέγ. αύξησης/
μείωσης έντασης

Ευκολία
• Ξυπνητήρια: Όχι
• Πλήκτρα βάσης: Πλήκτρα αυτόματου 
τηλεφωνητή, Πλήκτρο ειδοποίησης

• Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
• Διαχείριση κλήσεων: Αναμονή κλήσης, 
Αναγνώριση καλούντος, Κλήση συνδιάσκεψης, 
Μεταφορά κλήσης, Σίγαση μικροφώνου

• Ευκολία στη χρήση: Κλείδωμα πληκτρολογίου, 
Έλεγχος μενού

• Δυνατότητα πολλών βάσεων: 1
• Δυνατότητα σύνδεσης πολλών ακουστικών: 
Μέχρι και 4 συσκευές χειρός

• Ένδειξη ισχύος σήματος

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

• Κλήση: Ήχος, Παλμική

Αυτόματος τηλεφωνητής
• Αυτόματος τηλεφωνητής Plug & Play
• Χρόνος εγγραφής: Μέχρι και 10 λεπτά

Χωρητικότητα μνήμης
• Καταχωρήσεις μητρώου κλήσεων: 10
• Ευρετήριο: 50 ονόματα και αριθμοί
• Χωρητικότητα λίστας επανάκλησης: 5

Διαστάσεις
• Διαστάσεις βάσης: 120 x 114 x 82,5 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευής χειρός: 162 x 48,3 x 28,7 
χιλ.

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

Προδιαγραφές
Ασύρματο τηλέφωνο με τηλεφωνητή
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