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Черно

CD6501B
XHD звук

за превъзходна чистота на гласа
С чистота на гласа също като на яркия цветен екран, серията CD6 комбинира 
забележителен звук и идеален цвят. Ще бъдете възхитени от новото 
комуникационно преживяване, доставяно от това съчетание на цвят и звук.

Забележително качество на звука
• XHD звук
• Усъвършенстван високоговорител за реалистични разговори със свободни ръце

Чисто удобство
• Дисплей с ярки цветове
• Цветно меню с пиктограми
• Телефонен указател за 200 имена



 XHD звук
Където и да се намирате, можете да проведете 
телефонен разговор без външен шум, с 
невероятна гръмкост и звукова чистота на гласа. 
Благодарение на висококачествения 
високоговорител, сложната технология и 
камерата с реалистична акустика, можете да се 
наслаждавате на невероятно качество на звука 
при всеки телефонен разговор.

Усъвършенстван високоговорител
Съчетайте висококачествен високоговорител, 
усъвършенствана обработка на сигнала, камера с 
реалистична акустика и устройство за свободни 
ръце с пълен дуплекс и ще получите най-
реалистично възпроизвеждане при разговор. И 
двамата събеседници могат да говорят и да се 
чуват едновременно, както е при разговор на 
живо.
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Картина/дисплей
• Фоново осветление
• Цвят на фоновото осветление: бял
• Разд.способност основен дисплей: 

98x67 пиксел
• Технология на основния дисплей: CSTN
• Тип на основния дисплей: Пълноценен 
графичен

Звук
• Звънци на слушалката: Полифонични
• Регулиране на силата на звука: Сила на звука 
нагоре/надолу

Удобство
• Аларми: Будилник
• Бутони на базовата станция: Бутон "Пейджинг"
• Индикатор за зареждане на батерията
• Управление на разговорите: Изчакване на 
повикванията, Идентификатор на повикващия, 
Заглушаване на микрофона

• Лесна употреба: Устройство за свободни ръце с 
пълен дуплекс, Графичен потребителски 
интерфейс, Заключване на клавиатурата, 
Управление на менюто

• Функция: Лесно набиране
• Възможност за много бази: 1
• Възможност за много слушалки: До 5 слушалки
• Персонализиране/настройване: Тапет
• Индикатор за силата на сигнала
• VIP група със собствена мелодия: Да, за всеки 
запис от телефонния указател

• Клавиатура със задно осветление: Да (кехлибар)
• Разговорна система - със свободни ръце

Мрежови характеристики
• Антена: Вградена в основата, Вградена в 
слушалката

• Съвместим: GAP
• Набиране: Тонално, Импулсно
• Обмен на съобщения: SMS (Услуга за кратки 
съобщения)

изисквания на оператора
• Име и идентификация на повикващия
• ИД на повикващия при чакащо повикване

Капацитет на паметта
• Капацитет за съхранение на SMS: 50
• Записи в регистъра на повикванията: 50
• Телефонен указател: 200 имена и номера
• Брой кутии за SMS: 1
• Обем на списъка за повторно набиране: 10

Размери
• Базови размери: 118,5 x 113 x 82,5 мм
• Размери на слушалката: 163 x 46,5 x 27 мм

Мощност
• Капацитет на батериите: 550 mAh
• Тип батерия: AAA NiMH
• Тип батерия: Акумулаторна батерия
• Мрежово захранване: AC 220-240V - 50Hz
• Брой на батериите: 2 за една слушалка
• Време на готовност: До 150 часа
• Време за разговор: до 12 часа
•
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