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Ασύρματο τηλέφωνο με 
τηλεφωνητή

CD2452S
Συνομιλήστε δυνατά και καθαρά

Μοιραστείτε τις κλήσεις σας
Η εξαιρετική ανοικτή συνομιλία φέρνει τη σειρά CD2 στο επίκεντρο της 
οικογενειακής ζωής. Χάρη στην ενίσχυση του επιπέδου του ήχου, μπορείτε 
πραγματικά να μοιράζεστε τις συνομιλίες με τους γύρω σας.

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

Απόλυτη πρακτικότητα
• Ευρετήριο 100 ονομάτων
• Έντονα φωτιζόμενη οθόνη

Ασύγκριτη απόδοση handsfree
• Ευκρίνεια ψηφιακού ήχου
• Ενίσχυση επιπέδου ήχου
• Ανοιχτή συνομιλία - Μιλήστε handsfree
 



 Ευκρίνεια ψηφιακού ήχου
Ο ψηφιακός ήχος προσφέρει συνολικά καλύτερο 
δυναμικό εύρος και μεγαλύτερη ευκρίνεια.

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.
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Εικόνα/Οθόνη
• Οπίσθιος φωτισμός: ναι
• Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Πορτοκαλί
• Χρώματα οθόνης: Άσπρο & Μαύρο
• Γραμμές κειμένου: 1
• Τεχνολογία κύριας οθόνης: STN
• Τύπος κύριας οθόνης: Αλφαριθμητική

Ήχος
• Κουδουνίσματα συσκευής χειρός: Πολυφωνικοί
• Έλεγχος έντασης: Πλήκτρα ελέγ. αύξησης/
μείωσης έντασης

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

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

• Ευκολία στη χρήση: Κλείδωμα πληκτρολογίου, 
Έλεγχος μενού

• Δυνατότητα πολλών βάσεων: 1
• Δυνατότητα σύνδεσης πολλών ακουστικών: 
μέχρι και 6 συσκευές χειρός

• Ένδειξη ισχύος σήματος: ναι
• Πληκτρολόγιο με οπίσθιο φωτισμό: Όχι
• Ανοικτή συνομιλία-Μιλήστε handsfree

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

Αυτόματος τηλεφωνητής
• Αυτόματος τηλεφωνητής Plug & Play
• Χρόνος εγγραφής: Μέχρι και 15 λεπτά

Χωρητικότητα μνήμης
• Καταχωρήσεις μητρώου κλήσεων: 20
• Ευρετήριο: 100 ονόματα και αριθμοί

Διαστάσεις
• Διαστάσεις βάσης: 116 x 110 x 81 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευής χειρός: 46 x 26 x 160 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: 150 ώρες
• Χρόνος ομιλίας: Μέχρι και 12 ώρες
•

Προδιαγραφές
Ασύρματο τηλέφωνο με τηλεφωνητή
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