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Simplicidade irresistível

A série 1 é especialmente projetada para usuários que procuram simplicidade. É um 
telefone bonito, fácil de usar e confiável de uma marca famosa e a um preço 
extremamente atraente. Simplesmente irresistível!

Usufrua os benefícios da tecnologia fácil de usar
• Função de rediscagem
• Toque mudo
• Localize o seu headset fazendo-o tocar quando procurado.

Experimente a melhor qualidade de som
• Toques semelhantes aos sons de instrumentos reais
• Qualidade de som Crystal Clear
 



 Função de rediscagem
A função de rediscagem permite que o usuário faça 
a rediscagem rápida dos três últimos números 
discados.

Toque mudo
O recurso coloca o toque no modo silencioso 
quando você não deseja ser incomodado.

Tecla Paging
Em vez de procurar em cada canto da casa, apenas 
pressione a tecla Paging na estação base e o fone 
emitirá um tom informando o local do seu 
esconderijo.

Toques instrumentais
Em vez do toque tradicional, agressivo e barulhento, 
as melodias instrumentais são uma maneira mais 
agradável de saber quando alguém está ligando.

Qualidade de som Crystal Clear
O uso da comunicação digital praticamente elimina 
interferências, ruídos e chiados, melhora a 
inteligibilidade das mensagens deixadas na secretária 
eletrônica e até permite ao usuário gravar e 
reproduzir músicas.
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Imagem/tela
• Cores da tela: Nenhum
• Resolução do display principal: ND pixel
• Luz de fundo: Não

Som
• Toques de telefone: Instrumental

Praticidade
• Alarmes: Não
• Teclas da estação base: Tecla Paging
• Indicação de carregamento da bateria: Não
• Capacidade para várias bases: 1
• Capacidade para vários fones: 1
• Indicação da intensidade do sinal

Capacidade de memória
• Entradas do registro de chamadas: 1
• Agenda telefônica: 10

Dimensões
• Dimensões do fone: 210 x 57 x 32 mm

Alimentação
• Tipo de bateria: NiMH
• Tipo de bateria: Recarregável
• Alimentação: AC 220-240V - 50Hz
• Nº de pilhas: 1
• Tempo de espera: 120 horas
• Tempo de conversa: 6 horas

Funções de rede
• Discagem: Tom, Pulso
• Antena: Integrado à base, Integrado ao telefone
•

Especificações
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