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Meer dan woorden

voor een ongelooflijke geluidskwaliteit
Bellen met familie en vrienden in een ongelofelijke geluidskwaliteit dankzij XHD-
technologie. U wilt gewoon niet meer ophangen.

Ongelooflijke geluidskwaliteit
• XHD-geluid
• Luidsprekertelefoon met handset voor handsfree bellen

Optimaal gebruiksgemak
• Oranje verlicht display met twee regels
• 12 uur gesprekstijd
• Telefoonboek voor 100 namen

Energie besparen
• EcoMode: minder energieverbruik tussen handset en basisstation
• Laag energieverbruik in stand-bymodus: < 0,6 W



 EcoMode: minder energieverbruik

Aangezien het basisstation herkent wanneer de 
handset in de basis staat, zorgt een intelligent 
ingebouwd systeem dat de verbruikte stroom 
constant wordt gecontroleerd en geoptimaliseerd 
op basis van de afstand tussen de handset en het 
basisstation. Dit betekent dat het energieverbruik 
automatisch tot wel 93% wordt gereduceerd als de 
handset in de buurt van het basisstation is. Als u de 
EcoMode gebruikt, profiteert u bovendien van een 
60% handmatige reductie van de verbruikte energie.

XHD-geluid

U kunt nu waar u ook bent een telefoongesprek 
voeren zonder ruis, en met ongelooflijk goed en 
helder spraakvolume. Dankzij een hoogwaardige 
luidspreker, geavanceerde technologie en een echte 
akoestische kamer hebt u nu een ongelooflijk goede 
geluidskwaliteit bij elk telefoongesprek.
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Beeld/scherm
• Achtergrondverlichting
• Kleur van achtergrondverlichting: Oranje
• Schermkleuren: Zwart-wit
• Tekstregels: 1
• Hoofdschermtype: Dot-matrix

Geluid
• Geluidsverbetering: XHD-geluid
• Ringtones handset: Polyfoon

Gemak
• Alarmfuncties: Wekker
• Toetsen op het basisstation
• Batterij-oplaadindicatie
• Gespreksbeheer: Wisselgesprek, 

Nummerherkenning
• Gebruiksgemak: Handsfree modus
• Meerdere basisstations mogelijk: 1
• Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 5
• Signaalsterkte-indicator
• Verlicht toetsenpaneel
• Luidsprekertelefoon - handsfree praten

Netwerkfuncties
• Antenne: Geïntegreerd in basisstation

• Compatibel: GAP
• Kiezen: Toonkiezen, Pulstoon

Vereisten voor de operator
• Naam- en nummerherkenning

Geheugencapaciteit
• Gegevens in gesprekkenlog: 20 vermeldingen
• Telefoonboek: 100 vermeldingen
• Capaciteit nummerherhalingslijst: 5

Afmetingen
• Afmetingen basisstation: 79,5 x 102,0 x 108,4 (h x 

d x b)
• Afmetingen handset: 164,5 x 27,5 x 46,1 (h x d x b)

Vermogen
• Batterijcapaciteit: 550 mAh
• Batterijtype: AAA
• Soort batterij: Oplaadbaar
• Netstroom: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
• Aantal batterijen: 2
• Stand-bytijd: 150
• Spreektijd: 12
•

Specificaties
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