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pentru puritate superbă a vocii
Cu o claritate a vocii pe măsura ecranului color, seria CD6 combină sunetul excelent şi 
culorile perfecte. Veţi fi încântaţi de noua exeperienţă de comunicaţie oferită de acest 
amestec de culoare şi sunet.

Calitate excelentă a sunetului
• Sunet XHD
• Difuzor îmbunătăţit pentru conversaţii handsfree realiste

Confort pur
• Ecran color cu contrast mare
• Meniu color cu pictograme
• Agendă telefonică de 200 de nume
 



 Sunet XHD

Bucuraţi-vă de conversaţii la calitate ridicată, 
beneficiind de un nivel al clarităţii rar întâlnit. 
Mulţumită difuzorului de înaltă calitate, tehnologiei 
sofisticate și unei incinte acustice veritabile, spectrul 
audio ajunge mult mai departe decât în cazul 
telefoanelor obișnuite.

Boxe îmbunătăţite
Combinaţi un difuzor de înaltă calitate, procesarea 
sofisticată a semnalului, o incintă acustică veritabilă și 
handsfree Full Duplex și veţi obţine cea mai naturală 
reproducere a unei conversaţii. Ambii interlocutori 
pot vorbi și pot fi auziţi simultan, ca într-o 
conversaţie faţă în faţă.
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Imagine/Ecran
• Iluminare din spate
• Culoare iluminare din spate: Alb
• Rezoluţie ecran principal: 98x67 pixel
• Tehnologie ecran principal: CSTN
• Tip afișaj principal: Grafic complet

Sunet
• Sonerii receptor: Polifonic
• Controlul volumului: Reglarea volumului

Comoditate
• Alarme: Ceas cu alarmă
• Indicator încărcare baterie
• Gestionare apeluri: Apel în așteptare, ID apelant, 

Microfon silenţios
• Ușor de utilizat: Full Duplex Handsfree, Interfaţă 

grafică pentru utilizator, Blocare tastatură, Control 
meniu

• Funcţie: Apelare ușoară
• Baze multiple: 1
• Receptoare multiple: Până la 5 receptoare
• Personalizare: Tapet
• Indicator putere semnal
• Grup VIP cu melodie proprie: Da, pentru fiecare 

intrare în agendă
• Tastatură cu fundal iluminat: Da (Chihlimbar)
• Difuzor - convorbire handsfree

Caracteristici reţea
• Antenă: Integrat în staţia de bază, Integrată în 

receptor
• Compatibil: GAP
• Apelare: Ton, Puls
• Mesagerie: SMS (Serviciu de mesaje scurte)

Cerinţe operator
• Nume și ID apelant
• ID apelant pentru apel în așteptare

Capacitate memorie
• Capacitate de stocare SMS: 50
• Înregistrări în registrul de apeluri: 50
• Agendă telefonică: 200 de nume și numere
• Număr de căsuţe de SMS-uri: 1
• Capacitate listă reapelare: 10

Dimensiuni
• Dimensiuni receptor: 163 x 46,5 x 27 mm

Alimentare
• Capacitate baterie: 550 mAh
• Tip baterie: AAA NiMH
• Tip baterie: Reîncărcabil
• Sursă de alimentare principală: CA 220 - 240 V - 50 

Hz
• Număr de baterii: 2 per telefon
• Durată standby: Până la 150 ore
• Timp de convorbire: Până la 12 ore
•
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