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Zdokonalený hlas, jasné farby

Séria CD6, vďaka čistote hlasu ako aj jasnej farebnej obrazovke, kombinuje ten najlepší 
hlas s vynikajúcou farbou. Tento zdokonalený zážitok z komunikácie poteší všetkých 
používateľov.

Farby, ktoré privedú váš telefón k životu
• Farebná ponuka zložená z ikôn
• Jasný farebný displej
• Posielanie text. správ SMS

Absolútne pohodlie
• Identifikujte svojich priateľov podľa tónu zvonenia
• Telefónny zoznam na 200 mien

Čistota prirodzeného hlasu
• Zvuk v HD
• Hlas. odposluch - hovorte bez použ. rúk
 



 Zvuk v HD
Vychutnajte si konverzáciu vo vysokej kvalite s 
úrovňou čistoty zvuku, akú ste doposiaľ ešte 
nepočuli. Vďaka vysokokvalitnému reproduktoru a 
skutočnej akustickej komore prekračuje zvukové 
spektrum hranice zvuku, ktorý môžete bežne počuť 
pri telefonovaní.

Posielanie text. správ SMS
SMS (Služba krátkych správ) umožňuje posielanie a 
prijímanie správ obmedzenej dĺžky.

Hlas. odposluch - hovorte bez použ. rúk
Režim bez použitia rúk využíva vstavaný reproduktor 
hlasného odposluchu, ktorý zosilní hlas volajúceho, 
čím vám umožní hovoriť a počúvať počas hovoru 
bez toho, aby ste museli držať telefón pri uchu. Toto 
je veľmi užitočné hlavne vtedy, ak chcete hovor 
zdieľať s druhými alebo si počas hovoru robiť 
poznámky.
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Obraz/Displej
• Podsvietenie
• Farba podsvietenia: Biela
• Rozlíšenie hlavného displeja: 98 x 67 pixel
• Technológia hlavného displeja: CSTN

Zvuk
• Tóny zvonenia mikrotelefónu: Polyfonické
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/

nadol

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: Hodiny s budíkom
• Tlačidlá základne: Kláves stránkovania
• Indikácia nabíjania batérie
• Správa hovorov: Čakajúci hovor, Identifikácia 

volajúceho, Stlmenie mikrofónu
• Jednoduché používanie: Grafické užívateľské 

rozhranie, Uzamknutie klávesnice, Ovládanie cez 
ponuku

• Funkcia: Funkcia opatrovania detí, funkcia Baby Call
• Schopnosť použiť viacero základní: 4
• Viaceré slúchadlá: až 5 slúchadiel
• Personalizácia/Prispôsobenie: Tapeta
• Indikátor sily signálu
• Skupina VIP s vlastnými melódiami: Áno (3 skupiny)
• Podsvietená klávesnica: Áno (Jantár)
• Hlas. odposluch - hovorte bez použ. rúk

Vlastnosti siete
• Anténa: Integrovaná na základni, Integrovaná na 

mikrotelefóne
• Kompatibilný: GAP
• Voľba: Tón, Pulzná
• Zasielanie správ: SMS (Služba krátkych správ)

Prevádzkové požiadavky
• Meno a identifikácia volajúceho
• Zobrazenie identifikácie volajúceho, čakajúceho na 

linke

Kapacita pamäte
• Kapacita pre uloženie SMS: 50
• Záznamy hovorov: 50
• Telefónny zoznam: 200
• Počet SMS schránok: 1

Rozmery
• Rozmery základne: 114 x 107 x 80 mm
• Rozmery slúchadla: 46 x 26 x 160 mm

Príkon
• Kapacita batérií: 750 mAh
• Typ batérie: AAA NiMH
• Druh batérie: Nabíjateľná
• Napájanie zo siete: AC 220-240 V - 50 Hz
• Počet batérií: 2 v každom slúchadle
• Pohotovostný čas: 150 hodín
• Čas hovoru: Až 12 hodín
•
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