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Ήχος XHD

για εξαιρετική καθαρότητα ήχου
Προσφέροντας καθαρότητα φωνής παρόμοια με αυτή που απολαμβάνετε σε μια 
συνομιλία πρόσωπο με πρόσωπο, η σειρά CD5 μεταφέρει το συναίσθημα και στις 
κλήσεις. Ο ήχος XHD φέρνει τους ανθρώπους και τα συναισθήματά τους πιο κοντά.

Eξαιρετική ποιότητα ήχου
• Ήχος XHD
• Συσκευή χειρός ανοιχτής συνομιλίας - Μιλήστε handsfree

Απόλυτη πρακτικότητα
• Εμφάνιση γραφικών υψηλής ανάλυσης
• Oθόνη με λευκό φωτισμό
• Ευρετήριο 200 ονομάτων

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



 Ήχος XHD
Όπου κι αν βρίσκεστε, μπορείτε να μιλάτε στο 
τηλέφωνο χωρίς θόρυβο, με εκπληκτικό επίπεδο 
έντασης και καθαρότητα ήχου της φωνής. Χάρη 
στο ηχείο υψηλής ποιότητας, την εξελιγμένη 
τεχνολογία και τη μεγάλη ακουστική κοιλότητα, 
μπορείτε να απολαύσετε απίστευτη ποιότητα 
ήχου σε κάθε τηλεφωνική συνομιλία.

Συσκευή χειρός ανοιχτής συνομιλίας
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 κάνετε κι άλλα 
πράγματα ταυτόχρονα.

Πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
Χάρη στην τροφοδοσία ρεύματος υψηλής 
απόδοσης, η συνολική κατανάλωση ενέργειας 
μειώνεται περισσότερο από 50% σε σύγκριση με 
τη συμβατική τροφοδοσία ρεύματος.
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Χαρακτηριστικά
• Ανοικτή συνομιλία-Μιλήστε handsfree
Εικόνα/Οθόνη
• Οπίσθιος φωτισμός
• Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Λευκό
• Χρώματα οθόνης: Άσπρο & Μαύρο
• Γραμμές κειμένου: 3
• Τεχνολογία κύριας οθόνης: STN
• Τύπος κύριας οθόνης: Πλήρων γραφικών

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

Ευκολία
• Ξυπνητήρια: Ξυπνητήρι
• Πλήκτρα βάσης: Πλήκτρο ειδοποίησης
• Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
• Διαχείριση κλήσεων: Αναμονή κλήσης, 
Αναγνώριση καλούντος, Κλήση συνδιάσκεψης, 
Μεταφορά κλήσης, Σίγαση μικροφώνου

• Ευκολία στη χρήση: Αμφίδρομο handsfree, 
Περιβάλλον εργασίας χρήστη με γραφικά, 
Κλείδωμα πληκτρολογίου, Έλεγχος μενού

• Δυνατότητα πολλών βάσεων: 1
• Δυνατότητα σύνδεσης πολλών ακουστικών: 
Μέχρι και 5 συσκευές χειρός

• Ένδειξη ισχύος σήματος
• Πληκτρολόγιο με οπίσθιο φωτισμό: Ναι 

(Πορτοκαλί)

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

Χωρητικότητα μνήμης
• Καταχωρήσεις μητρώου κλήσεων: 50
• Ευρετήριο: 200 ονόματα και αριθμοί
• Χωρητικότητα λίστας επανάκλησης: 10

Διαστάσεις
• Διαστάσεις βάσης: 108 x 105 x 107 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευής χειρός: 164,5 x 46,2 x 26,5 
χιλ.

Ρεύμα
• Χωρητικότητα μπαταρίας: 650 mAh
• Τύπος μπαταριών: AAA NiMH
• Είδος μπαταρίας: Επαναφορτιζόμενη
• Τροφοδοσία ρεύματος: AC 220-240V - 50Hz
• Αριθμός μπαταριών: 2 ανά συσκευή χειρός
• Χρόνος αναμονής: Έως 170 ώρες
• Χρόνος ομιλίας: Έως 14 ώρες
•
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