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Beeld/scherm
• Achtergrondverlichting
• Kleur van achtergrondverlichting: Wit
• Resolutie van het hoofdscherm: 98 x 67 pixel
• Technologie voor het hoofdscherm: CSTN
• Hoofdschermtype: Volledig grafisch

Geluid
• Ringtones handset: Polyfoon
• Volumeregeling: Volumeregeling

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

Nummerherkenning, Mute-functie microfoon
• Gebruiksgemak: Full-duplex handsfree bellen, 

Grafische gebruikersinterface, Blokkering van 
toetsenpaneel, Bediening via menu's

• Functie: Bellen zonder problemen
• Meerdere basisstations mogelijk: 1
• Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 5 

handsets
• Personaliseren/aanpassen: Schermachtergrond
• Signaalsterkte-indicator
• VIP-groep met eigen melodie: Ja, voor elke 

telefoonboekvermelding
• Verlicht toetsenpaneel: Ja (oranje)
• Luidsprekertelefoon - handsfree

Netwerkfuncties
• Antenne: Geïntegreerd in basisstation, 

Geïntegreerd in handset
• Compatibel: GAP
• Kiezen: Toonkiezen, Pulstoon
• Berichtenservice: SMS (Short Message Service)

Vereisten voor de operator
• Naam- en nummerherkenning
• Nummerherkenning bij wisselgesprek

Geheugencapaciteit
• SMS-opslagcapaciteit: 50
• Gegevens in gesprekkenlog: 50
• Telefoonboek: 200 namen en nummers
• Aantal SMS-postvakken: 1
• Capaciteit nummerherhalingslijst: 10

Afmetingen
• Afmetingen basisstation: 118,5 x 113 x 82,5 mm
• Afmetingen handset: 163 x 46,5 x 27 mm

Vermogen
• Batterijcapaciteit: 550 mAh
• Batterijtype: AAA NiMH
• Soort batterij: Oplaadbaar
• Netspanning: AC 220 - 240 V - 50 Hz
• Aantal batterijen: 2 per handset
• Stand-bytijd: Maximaal 150 uur
• Spreektijd: Maximaal 12 uur
•
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