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Imagine/Ecran
• Iluminare din spate: nu
• Culori afișare: Alb și negru
• Tehnologie de afișare: LCD

Sunet
• Sonerii staţie de bază: Instrumental

Confort
• Alarme: Nu
• Taste staţie de bază: Buton localizare sonoră
• Indicator încărcare baterie
• Gestionare apeluri: Conferinţă audio, Transfer 

apel explicit, Microfon silenţios
• Ușor de utilizat: Blocare tastatură
• Baze multiple: 1
• Receptoare multiple: 2
• Indicator putere semnal

Dimensiuni
• Dimensiuni receptor: 152 x 51 x 30 mm

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

50 Hz
• Număr de baterii: 2
• Durată standby: 100 de ore
• Timp de convorbire: 10 ore

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

receptor
• Apelare: Ton, Puls

Capacitate memorie
• Agendă cu nume și numere de telefon: 10 numere
• Înregistrări în registrul de apeluri: 10
•
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