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Javított beszédhang, 

tiszta színek
A hangok a színes kijelzőhöz hasonló tisztaságúak, így a CD6 sorozat a legkiválóbb hangzás 
és a kiemelkedő színminőség együttesét kínálja. A kommunikáció során tapasztalt egyedi 
élmények el fogják kápráztatni a felhasználót.

Színek, amelyek életre keltik a telefonját
• Ikonos vezérlésű, színes menü
• Világos, színes kijelző
• Szöveges üzenetküldés (SMS)

Tökéletes kényelem
• Azonosítsa barátait csengőhang alapján
• 200 nevet tároló telefonkönyv

Természetes hangtisztaság
• Nagyfelbontású hang
• Kihangosítás - Tegye szabaddá kezeit!
 



 Nagyfelbontású hang
Élvezze a korábban ritkán hallott tisztaságú, kiváló 
minőségű beszélgetést! A jó minőségű 
hangsugárzónak, és a valódi akusztikus kamrának 
köszönhetően, az audiospektrum messze meghaladja 
azt, ami a telefonból szokásosan hallható.

Szöveges üzenetküldés (SMS)
Az SMS funkció segítségével küldhet és fogadhat 
meghatározott hosszúságú üzeneteket.

Kihangosítás - Tegye szabaddá kezeit!
A kéz nélküli üzemmód beépített hangszóró 
segítségével erősíti fel a hívó hangját, így telefonálás 
közben nem kell a telefont a füléhez szorítania. Ez a 
funkció leginkább konferenciabeszélgetések esetén 
hasznos, vagy ha a beszélgetés alatt jegyzetelni 
szeretne.
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Kép/Kijelző
• Háttérvilágítás
• Háttérfény színe: Fehér
• Fő kijelző / Felbontás: 98x67 pixel
• Fő kijelző technológia: CSTN

Hang
• Kézibeszélő csengői: Többszólamú
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le

Kényelem
• Ébresztők: Ébresztőóra
• bázisállomás kulcsai: Kézibeszélő-kereső gomb
• Akkumulátortöltés jelzőfény
• Híváskezelés: Hívásvárakoztatás, Hívóazonosító, 

Mikrofon némítás
• egyszerű használat: Grafikus kezelői felület, 

Billentyűzár, Menüvezérlés
• Funkciók: Bébiőr funkció, Babahívó
• Több-bázisú képesség: 4
• Több kézibeszélős képesség: Max. 5 kézibeszélő
• Személyre szabás / Testreszabás: Háttérkép
• jelerősség kijelzése
• VIP csoport saját dallammal: Igen (3 csoport)
• Billentyűzet háttérvilágítással: Igen 

(borostyánsárga)
• Kihangosítás – Tegye szabaddá kezeit!

Hálózati jellemzők
• Antenna: Alapkészülékbe integrált, Kézibeszélőbe 

integrált
• Kompatibilis: GAP
• Tárcsázás: Hangjelzéses, Impulzusos
• Üzenetküldés: SMS (rövid szöveges üzenet)

üzemeltető követelményei
• Név és hívóazonosító
• Hívóazonosító hívásvárakoztatásnál

Memória kapacitás
• SMS-tárolási kapacitás: 50
• Hívásnapló bejegyzések: 50
• Telefonkönyv: 200
• SMS postafiókok száma: 1

Méretek
• Alapegység mérete: 114 x 107 x 80 mm
• Kézibeszélő méretei: 46 x 26 x 160 mm

Feszültség
• Akkumulátorkapacitás: 750 mAh
• Akku típusa: AAA NiMH
• Elem típusa: Újratölthető
• Tápellátás: AC 220-240 V - 50 Hz
• Elemek száma: Minden kézibeszélőhöz 2 db
• Készenléti idő: 150 óra
• beszélgetési idő: akár 12 óra
•
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