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Imagem/tela
• Cores da tela: Preto e branco
• Resolução do display principal: ND pixel
• Luz de fundo
• Cor da luz de fundo: Âmbar
• Tipo do display principal: Alfanumérico

Som
• Toques de telefone: Instrumental, Polifônico
• Controle de volume: Controle de volume (+/–)

Praticidade
• Alarmes: Não
• Recursos da estação base: Contador de 

mensagens na base
• Teclas da estação base: Teclas da secretária 

eletrônica, Tecla Paging
• Indicação de carregamento da bateria
• Gerenciamento de chamadas: Chamada em 

espera, Identidade do chamador, Chamada de 
conferência, Transferência de chamada ativa, 
Microfone mudo

• Fácil de usar: Modo Mãos livres, Bloqueio do 
teclado, Controle do menu

• Capacidade para várias bases: 1
• Capacidade para vários fones: 2
• Indicação de nível de sinal

Capacidade de memória
• Entradas do registro de chamadas: 20
• Agenda telefônica: 30 nomes e números

Secretária eletrônica
• Secretária eletrônica Plug & Play
• Tempo máximo de gravação: 15 min
• Contador de mensagens na base
• Exibição de chamadas
• Acesso remoto de secr.eletr.

Dimensões
• Dimensões do fone: 137 x 48 x 28 mm

Alimentação
• Tipo de bateria: AAA
• Tipo de bateria: NiMH
• Tipo de pilha: Recarregável
• Alimentação: AC (110-220v, 50/60Hz)
• Nº de baterias: 4
• Tempo de espera: 96 horas
• Tempo de conversação: 7,5 horas

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