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Kuva/näyttö
• Näyttövärit: Mustavalkoinen
• Päänäytön tarkkuus: n/a pikseli
• Taustavalo: ei
• Päänäytön tyyppi: LCD

Ääni
• Luurin soittoäänet: Instrumentaaliset

Käytön mukavuus
• Herätykset: Ei
• Tukiaseman painikkeet: Hakupainike
• Latausilmaisin
• Puhelujen hallinta: Neuvottelupuhelu, Selkeä 

soitonsiirto, Mikrofonin mykistys
• Helppokäyttöinen: Näppäimistölukko
• Monen tukiaseman mahdollisuus: 1
• Usean luurin mahdollisuus: Enintään 6 luuria
• Signaalivoimakkuuden ilmaisin

Muistikapasiteetti
• Soittajaluettelo: 20
• Puhelinmuistio: 30 nimeä ja numeroa

Virta
• Pariston malli: AAA
• Pariston malli: NiMH
• Akkutyyppi: Ladattava
• Verkkovirta: 220 - 240 V AC, 50 Hz
• Paristojen määrä: 3
• Valmiusaika: Enintään 120 tuntia
• Puheaika: enintään 10 tuntia

Verkko-ominaisuudet
• Valintatyyppi: Äänivalinta, pulssi
• Antenni: Integroitu tukiasemaan, Integroitu luuriin

operaattorin vaatimukset
• Soittajan tunnistus
•
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